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HARAÇÇI KARDEŞLER 
LİMİTED ŞİRKETİ Salonlarını bir defa 
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Istanbul, F"ıncancıla.r, RJza Paşa yokuşu 

No. 59 - 61 - 63 
........,._ T E L E F O N : 22060 

Sene 11 - No. 3931 Yazl işleri telefonu: 20203 ÇARŞAMBA 9 TEMMUZ 1941 

Bu sabahki 
haberler ---·'lll--· 

811 sabahki 
Sovyet 
tebliği 

Uç cephede .şiddetli 
mukabil taarruzlar 

''B esarabya cephesin· 
de düşman Prut nehri
nin gerisine firar etti,, 

. Moskova, Q (R.aılyo) - Sovy0t 
~at bürosu tarafından bu sa. 

neşredilen harb teblıği: 
8 Temmul gumi devamınca, 

~ularımız, Ostroı, Pol~h:k, Nu
~d - Volin.ı:ık, istikametlerınde 
~ tank_ ve ~~va kuvvetl"'rimı. 
~ Ya:rdımıle duşmana k.ırşı şid
ın..! mukabil taan·uzlardn bulun. 
··"")lard.ır. 

~stı-w istikametinde, daha sa. ıaA. p. C A R İ 5 f A Al 
h.._:~n. iıti:baı en çok şidddli mu. r 
~'"""'~oeter cereyan etmiş, ordula. •' .. ~_.,, 
v~·. ~P!u, tank ve hJ.va kuv- _.J ''·--
ll<id'~n müuıhcrctile müte. R O /ıı1 A N )' ..ıı 
ka~ defalar mukabil taarruza "' 
Yhtt ış ve rlüşmana çok ıtğır za- ·-------.;;;;lııııııılıı.ı:.-... ;.;;;& 

,_.~iştir. Hta!1 saTı.asını ve Strılin hattını göst.:?rir harita 

m~'~;;· h;0;jı !Atman tebliğij Fin ve 
Ru~yayaheryardımı enldea 142 Macar 
Yapacağını söylüyor bla esir tebliğleri 

Vaşinoaton, 9 cA.A.) -summer 584 tank ••e 
Welles, d'ün akşam, Sovyctlerin W 
~ mabxmıesı talebinin AmerL 50 t 
~ ~ mtıl~l~ şekilde klrşılnndığı- op 

szyy lemıişt1r. 
llı J\ım.erJka, Ru~yaııı~1 mukaveıne: alındı 
~ ı artırmak içm rıınden gclenı 
aPacağilJll bıld irmiştir. 

Arnerikahlar-0-akar 
~e Asor adalarinın 

da işgalini istiyorlar 
luı NeY?mik· O . (A.A.) Royterin 
~ dı'rrjığıne gore, Amerikan mat
~ atı 'hılandaya Arr er.kon 8mv. 
~ l rinm çıkarıldığını bildırmc1<
~r ır. Bazı ~azetelcr Daka: v~ ~: 
lııt adalarının da işgal ~dılmesım 
e~dirter. 

' 

Minsk şehri 
tamam ile 

tahrib edildi 

Rusların zayiatı 
Fin denizaltıları 
birkaç Sovyet · 

gemisini batırdılar 

Macarlarm ileri harekAtı 
devam ediyor -

~ayfa bombalandı s t tr~ ayfu 8 (AA.) - B sabah Son Alman ve ovye 
l'rı11. ttıdcn Hayfayn yaklaşan düş ~ 
~i~ 11 tayyareleri g~niş bir saha da. 

•a l'\e bombalar atmışlardır. E.şha- 1 t bı·oı ı den 
... ~;d 5i: ~~ı:.::. hama •i•a. resm e 1 er n 
~::m:,:;. bata<yalan dii§ma. çıkan manalar 
ı .................................. "'\ 
1 Okuyor musunuz? i ' lzlindanın Amerikalılar tarafından işgali 
ılf a.polyonun. ne gibi neticeler verebilir? 

i Dloskova Yazanı Eni .. li general K ... 
7 Temmuz tarihli Ali.i. t .,, f tX>n1uk biiıyük tankları da kullan. 

ile A'lanan istih.barc.~,,. b ;. mak suretile ycı.ptıkları şiddetli ta. 

llcı •ayiamızda devam berlen gu surC?tlc hulba..~ lcmeğe tdeva:m etmdktedlrler. Çcr-
ınilnikiindür: noviç, o istikamette yürümekte o-

ediyor Alln'an • Rumen kuvvetleri Be- lan Rumen kuvvetleıi tarafından 
-... ....................... - ............ _! saralbyada Sovyet lkıt(alarının 52 (Arkası aayfa 6 aütun 5 te) 

izlandanın işgali 
mühim akisler· 

uyandırdı 

Amerika 
bar be 
doğra 

gidiyor 
Japon yada 

tefsirler 
lzlanda Almanların 
harb mıntakası ilan 

ettikleri sahaya dahil 

Lon.dra S (A.A.) - lngiliz ha. 
riciye nezareti sözcüsü. dün akşam 
yaptığı beyıanatta Amerikan kuv • 
vetlerinin lzlandaya vardığı habe 
rini, «Buyuk ve iyi bir habern ve 
«Birkaç zamandanberi vukua ge -
len ha.di.eJ.erin en ehemmiyetlile • 
rinden ve en manidarlarından biri
aiıı olıı.rak tavsif etmittir. 

fngiüz 9Özcüsü demiştir ki: 
(Devamı 2 nci sayfada) 

Rusya - Lehistan 
munasebatı yeni 

bir safhaya giriyor 

Londrada 
mlzakere 
başladı 

Polonya Başvekili Sov· 
yet elçisi ile görüştü 

"Son Posta,, 
nın 

Bulmacası 

Daimi v.!_hediyeli 
Şimdiye kadar 

yapılanlardan daha 
fazla alaka çekecek 

bir şekilde -
Her 30 bulmacayı halle -
derek yollıyan okuyucu • 

muz bir laediye alacak 

Birinci bulmaca 
bugün 7 nci sayfada 

İdare işleri telefonu: 20203 

Bursa havalisinde 
birçok köyleri 
sular istila etti 

Sakarya yükseliyor, lzmit 
ovasını sular kapladı 

istilaya uğrıyan köylerde mahsulün 
tamamen mahvolduğu bildiriliyor 

Pi l ft:r 

lzmitte BU baskınına aid bir görünfıı 

l 

Bursa 8 (A~.) - Devamlı su. kih, Kaı;l'klıpeııayiz ve Köprü.başı 
rette yağan. yagmurlardan husule köy ve çiftlıkJeritıdeki tnrh:ıle 
~len sellerın bazı mahsuller üze- ist:ila etmiş bulunmnktad n 
rın?e tahri:bat yaptığı bildirilme:ıt Suların bu köyler ~latı ü.. 
tedır: . .v. . .. zerinde çok büyük zararlar yaptL 

Ögrenıldıgme gore Go'kdere, ğı anlaşılmnktaclır. 
~eliçay, Bahkl~. ve Nilüfer sulttrı Valim'iz, yanında jandarma .ko 
bılhassa Hasakov, Cambazlar, Isa. mutanı ve .. u işleri müheıwisleri 
bey vakfı, Adnkale, Dikencik Pa. olduğu halde dün sabah f:uların is. 
pazoğlu, Iğdır. Osmanlı, Barakfa- (Arkası aayfa 7 sütun t de) 

1 [Düşünceler] 

- Doğrusu söylemiye hem utanıyorum, hem de korku -
yorum doktorcuğum, bende teker var/ 



2 Sayfa 

Her gün Resimli lllakale: 
Türkçenin gramerini 
Yapıyoruz 

'-----Ekrem Upldı,U 

Fin ve Macar 
tebliğleri 

(Baıtarafı 1 inci ıayfada) 
d~~an lıücun!a kalkmış, faklt ıge 
rı püs'kürtülmüştur. Yapılan kısa 

~rpl§Il13da, düşman 400 ölü veı·. 
~ ve biııçok tank kaybetmiştir. 
Bizim kayıblanm;z ebemmiyettıiz -
dir. 

SON POSTA 

i:E Cesaret de bir itigad meselesidir = 
T~uz 9 

Veni hatlarımız 
Anık.ara, 8 (Hususi) - Adapa

zanndan başlıyarak Boludan geç ~ 
mek üzere Irmağa, Zonguldak hat.
tının İernetpa~a ista&yonun.da bir -
]eşecek demiryolu etüdü tamam il 

lanm11tır. Şimal hattının ikinci kı.,. 
mını teşkil edecek olan Sonucak is-o 
tas)"Onundan başlayıp Tosya ve O., 
mncıktan geçerek Samsun _ Sıvıt9 

hattının Havza ile Amas~ arasırı
daki bir noktasında birleşecek 0]11d 
ikiıv.:i kısmındaki etüdlere de ya ııı 
kında başlanacaktır. Bu mlntakadaıi 
ayrılıp Kelkit vadisini takiben f;t .. 
zurum h2'rt(na birleşecek olan o• 
nuncu k.ıaımda tetkiklere devam ~ 
dilmekteöir. 

yoktur. 
Milletin memleke~n, hıayatf.o 

hdından b,!!klediği ; 
Büyük eser, 
Muhteşem eser, 
Asıl eser çocuktur. 
İçi, dışı sağlam, 
İçi, dış1 giineşli; 
Kafada ve ıulıta mükemmel ço

cuk1ar kadının bulunmaz ziyneti " 
dir. 

Kadın Çl'lcuklarınln aayıei, 
Çoculdarının kiymeti ölçüsünde 

kıymetir. 

Meliltn A vıÜ 

···············--.. ·····························-
TAKViM 

TEMMUZ 

R•ai MM 9 Arabi Hll~ 

UM 186) - Rffml HDa -Huiran Hıaır 

26 1941 65 -



SON POSTA Sayfa 3 

Telgra .. , Tele:fon Ve Telsiz Haberleri 

j 

ı -- .·· .. · .. . 
1 ·--~ 

~ovyet tebliği Jl Adliye sicil teşkilatının ı Sovyetıere gö~e 
iki piyade kadrOSU hazırlanıyor Almanların zayıatı 
1 

· h 2.500 tank, a ayı ım a Aıhnl 8 (Husıısi) - Adliye ~nın ~ert:'Ceği 'ıtizuma göre 1.500tayyare Amerika Avrupaya Amerh.dan İoptereye ıevko 
Velkaletinin s:.Cil tf>şkilatıni kur - a.yrılattlktır. ilk iş olarak bütün doğru bı"r -adım l~cak gemi lıı:afilelermin muayy4 

ed
.ldl , __ J_ t h •b bD' meeafeye kadar emmy· et altıı 
1 ııı.- rnak5adile bir müddettcnberi vilayetlerde ciimhur1yet mücld~i - a r J da seyir yapabilmelerini temin 

beışladlğı fa.atiyet son safhaya in- wnuımilerinin ne~rcti altında.ki daha attı tikal ed • l • selesi ortaya çıkınca Amerikalılar 

"Kıt' alarımız düşman( 
grup, grup imha 

etmişlerdir,, 

etımek iizared.ir. Vek~et :kfıtiıblıerot'n bıri tarn(nıdar. bu V:l- ı mı,... y s ı· R E !•- İÜ_ bu _ _ıı __ I L nd"leri .,.;~ a.zan: e ım agıp me~ ._ ~ MUiD n ae • wa 
9U ..... i lbu işin kadrosunu hazırla - z;ferrin gtirülmcsıne çalışılacak .. -- . .. . fından ifgal edilmesini lngil"zl 
makta ve hu teşkilatın nerelerde tır. Bu kfıtibJet kendi vilayctlN"ı S t • t"hb t V apnglondan ~uo gelen bır teklif ebnek oldu. Bu teklif, bu 
ve ne şe4kilde faaliyete geçebı~ - dalhilindc vukubnl:ın adli vakayii ovye IS 1 ara telaraf haberi, İzl~da ada. - günkü prtlar içindJı İngiltere · 
coğ. im t_ayi.n etmektedir. Bu tec - ~ bun'ların biller. hakk•.nda fic... bürosu reisinin aına ve aalanna Amerıkan denu: --~ • · · • ııc la ""S r kuvvetlerinin muvualat etti-· . çok uyg ...... u. Amerika ıçın u.e A 

ı ta a:ıd tahsısat aynlrl•ktan son_ ler dolduracak, bunluın bir sure- verdig"" i izahat bu kuvvetlerin oradaki İncriliz ~-' ~p.ay~ taruaı. d ve Atlantikte ç 

Almanlar Dinyester 
nehrini geçemediler 

ra del'ha.1 faaliyete geçıleccktir. - tini de Vekiılete ta.kd•m edecek • •· le bir ld bn k bak A ..Jı• . . T --..ı.- o (A.A.) - Roy•"r aJ·an niz birliklerinin yerini alacaklarım l ı n mevzı e e e e ım 
nu ı sıcıl memurları her mın _ leı:rli.r. .LM1ıu ... f) "" dan f-evlr.ııd&d I li i sının Moskov.ıduk, hususi muha _ Amerika Cümhurreisi Bay Rooıe _ e e veri~· idi. ngil 

b" lb 1 velt'in bir beyanına atfen bilclirmiJ- tere İçin uygun olan ~araft, Ame 

Alman tehi 
. ..,. E • t • ı • ıri i dirıyor: tir. Amerika Cümhurrei.si, bu hare- ricayı Avnıpaya yaklaştınnaıı v 
ıgı mnıye amır erı Sovıyet ıstıh-barat bürosu reisi ketin mucib sebebi olarak fU mu··_ gelecek olan kafilelerin emruyefı' 

MoobMı. 8 (A.A.) - Sovyel ıs~ r -~ıno·-•1·1· so l b ] 

d 
. L-NUvV:;A • ru an ır s.ua e ceva- lıüıazayı aerde:nıiştir: bir hayli artırması idi. Anlapna p 

~ b!;~~ğ~ ~ye:~~~!~: ~b·at ~:ıa1n -;;-:ı:r7•~a.. arasın a tayınlar ocn, Sovyet huku.meti?1n .Alm.-ı.n. <(Atlantik Okyanusurw tarassud çabuk yapıldı ve ifga\, bir vak 
. . o • ~ ederek 2 T cmmuzdan 5 f cm. hıra nefes . aldırmak nıyetmdc ol- ve murakabeye elverişli stratejik olarak ortaya çıktı. Fakat hland• 

lo 7 Temmuz ıgtı1'';1 Ostr~· Po - muza kadar 1-42.2 ı 6 esH- almış _ A~~ ~ (Husu~) -. Y~~sek, n:adığma 1~~r~~ e~rek cephenin ileri me~lerin Birleşik Amerikaya nın. Biri~ Amerika tarafından · 
\'; tsk. ~l, Bo?ruıs!<, No~og-:S~- Iardlr. iğtinam olunan pek bliyülc o:ra ıkıncı sınıf_ emnıyct amırı Ca- .l)ı: do~ ha. uzerıın · ~e bulunma - kartı dcntz ve hava üssü olarak galmdek. ehemnüyet yalnız 

ol'insk ve Nogrılev - Polotsk ıstı- malzeme arUUlda 58"' tank, mü h:ia Aytuğ Kıhs bırıncı sın ıf cm- dıgını, zikzaklar tt-ş'kıl ett ığini ve kullıuıılmasına müsaade etmiyec:e _ harbde lngiltere için ifa edebilec 
~etlerinde şiddeUi çarpışmalar teaddid Zll'hh lTcnkr ve 550 top myet a'rnirliğınc:, İncgol ıkinci Sl- bu zikzaklar arasır.d:ı. seyyar kuv- iiz.ı> ği hil:metlerden dolayı değildiY 
~aım etmıiştir. Cephenin şimal vardıT. mf emıriiyet iımi ri İrfan Yalçın vetlerin harekatta buluııdu!darını Diğer bir telgraf haberi de bu Mü~~beldeki Avrupanın Amer 
bö~inde. kıt'alanmız Kandaş.ka, Sovyetlet-in ric'ati ~irinci sını.f emniyet ftmirliğin~. tebami:z ettırnuş ve <lC'ıniştır ki: h~disenin Londrada az.im memnU- j ile münasebetleri noktasından ayj 
l>ukıta ve Kexholm istikametinde Berlin 8 (AA.) - Pripet ba • Istrofuul ikincı sınıİ emniyet amin Almanların zayiatı ruyeti mucib olduğunu. ıirndiye ka- rı ı.:r hususiv

0

ti .. R .. rf•r Yarın 
Ça]ıpışmalar ve arazimiz" girmiş t~Jclıld~ril~ Beslcides aYaaında mağ- Şevllıı Durak bırincı sınıf emniyet Bır .Ahr.ıan kıt'a.sı durur durmaz dar ad~ı? m.uhafazası?da kulla _ '\vı:u~~ İster İngiliz siyasetini 
olan dı\Şnan kıt'alanna kayıplar l~~ ed.ilmıiş olan Sovyet ltuvw:tle- amirliğine, emniycl ..ıntıım müdü:r deı•haı1 ta.rafmuzdon mukabil bir ntlan İngiliz kuvvet!ennin b&§ka h8:kunıyeti tahakkuk t:lsiq· üte 
lt.n.ydet.tinniş1erdir. rırun ~kıün olduğ~ kadar siinl. 1ükü muıamelat ~ııu Hüseyin hüıcuma nuıru:.: kalmaktadıı-. Nhe- yerlerwde is.ibd~ın.t imkan . ha~•! Mıhver galebesile yeni nizam d~ 

°'9trov istikametinde, k , 
1 

le Stalio hattına çekılmekte olduk- .Ahloğan Hat.av ikınci sını.:f emni 'kim benzini bittığı içın duran bir olacağmı vak anın ehemnuyetini / nilen Almanyaca mutasavver ola 
""'·- ..ı;;.,.,....,, ku u· ıt n.~r~ larmı Alman re<iyosu bildirmektt'- ,-+ aıtn:!rİiği~ u.mum miidü;rlüik- tank kolu de·'thal Sovvct kuvv"t tebarüz ettirerek kaydeylemİftir. r""im kurulsun: bu ada Aınerı°l!a 
'''= ~up ..... run vv.c ı motorlu dir Bu k tl ··ı d.iv Al r ·• ' • • ~ '"' - A -=--ı· b" · d lind '--ld k ~ k .. . uvve: er f\\U eme . en • baŞkom.iserlerindcn Abdullah Or lerimn huoumuna uğramıştır Svv vrupanın ~·-.• gar ısın e, At. nın e e - ı ça, lki alem ara 

rına 8I"Ş1 aınıdane mu.. m.an seri müfrezclori ta.rafından ta- j ., . . · t • . 
1 

w - yet kı.t'aları bu tanklardan l>: 1-llik Okyanusunwı hafİn sularile sındaki münasebat esash hir düz 
l'Qdeleye deıvam et."lli.J].er ve d~ c.iz edilmekte ve Stuka pike tayya- d0?11 ~~~~1Y"1 ~mır ığfoc, E- gunw bonzi 1 kn t O ıı~o - çevrili, topreğı verimsiz, iktısadi ne kolayJık•,. ı,..,.: .... m,.z. Çünk 
tnanm şi:malı şarkiye tloğru iler. releri taııa.fınrdan daimi hücumla - ırne ~ . ., ... ıser erın<:len Atıf .. u _,ı.. __ 

11d~ ya ~ ır. nh l>C§ kıymeti yok denecek kadar az bir ı zlanda, vaziye:i itibarile b"ır Av 
•~- V al N~.h.-f·,,. · t - · ı· w .gündeı~ ı evrun ~en mu a _ ..ı ~ bare'keti du~rulmuştur. ra marıuz kalmaktadır. Rus asker- . ur -.&w~ cmmye amır ıgıne1' ·ebe d Al • 1 dalı - ..,amn mukadderatı etrafmda ya- nıpa adasıdır ve bir Avrup d Şiddetli ~ıtmafar lerindcn pek cüz'i bir kısmı asıl Istanfbul başkomıserle:rınden F.:n - 1 

1 
~asın. a man a.rın . a p~lan ~u tezahürü çok görmemeli_ letinin elinde kalnıası h a e~ 

Polots'k ·sti.kametinde b " k mukavemet hattına varabamişler • ver Yanııter ikinci sınıf emni _ ~~~ fa~ ık<lcl 1verdıklt. za - dır. Çünkü hadise, göıterildiğindeo 1 tabüdir. er sure 
defa ....... ~ 

0
1 . . •

1
• ,,ırço dir. Am müdafaa mevzileri etra - ydt amirliğine, istanbu.~ başk.omL 

8
J•a n aza yı 'arı 0 mu~ttır. çolı: daha ehemmiyetidir 5 5a.ııu• vınanın şıma ı Atyı _ f nd ı_ • h b 1 k ovyet - Alman harbi başlama•lan t-•-- _. · . f ' JJ) ı;; 8l1la :mıüh'i k tl "h:rae ie ı a ç.oı;; ~rı mu are c er vu ua ser'.ierinden .Afmıed Sevki Selen 1 A . ;panga hakkında hepimr.ıin coğ. 11 "" UCa9t1' Gm•p 

A<>.ı.J\..o:,_ rn U\::e er ı J~ : gelmekltedir. 154 Rus taı;ıkı tah - A:mas a rk.iım sınrf 'sNnııi ~·t a evve l~nlar ınsanca zayiatla- n.r. maüm'a~z umumiyetle bv 
~~ eden düşmanla şıddetll rib edil~ ve muhtelif çapta Rua . ~ A.,..,._, . t y -.. d .. :: nnm 300 bın olduğunu söylemiş • barb batlama.dan' evvel şunla dan 
;~ışmalar vukua gelmiştir. Kıt'a topu Almanlartn elıne geçmiştir. ımırKema ... f'ı"lnAe\., 0~- ~~~e mu .uru ler, İngilizler ise bu zayiatı 900 ibarelti· r İngiliz - Rus l 

iş birliği 
genişliyor 

-. mu~ mevzilcr'ni sıY.ı ve anu • A ~J anım. ıvw:ı ... ıı'n emnıyet bı olar: k ~ ı . . l . , . dane bi surclt uh f t k- SoyYet istibkamlannm zaptı müdüdüfşüne tayin edibnışlerdir. n :a. ,a mu~ e~ş <mü. Aı... Arık bir toprak. Yer yer hava _ 
~ir r '? m a azn e nıe - BerliA 8 (A.A.) - o. N. B. a. B"nıgöl . t . . . İ t man z:a.y:ıatını 600 bın olarak ka. lara fıpuraın tabii fevvarelerile ber 

1 
:_ jansımn öğrendij{ine göre Alman 1 emnıyc . am:n . . ~~ne bul edersek, Sovyct .:>r.duları 1 gün ıeyden evvel bir garibeler diyarı. 

p """PCl mıntakas.ında Ş'lddetli çar ü.tihknm kıt'aları dün de Stalin hat BaŞkıa ~ar~ cmnıyet amırl~g;~c, içinde Alman':ıra 700 bhı .kiş"lik Yiyecek ve içeceğinin kısmı azamını 
<ll' olmaktadır. t:nda bir çok beton sığınakları hü.. A~ra ~.ncı sınHf emmyet amır. zayiat verdirdıklerıne ve muha _ dıp.nd.an tedarik eden ve baılıca 

Dinyeper önünde cumla zaptot:mi~lcrdir. lerinden Omer Vsroar ~astaıno- re'be ,şidclcUendikçe bu miktarın meıgalesi balıkçıhk olan ve ana 
&~sk ı.sti'k.ameti~ düş _ Bu sı~naklsr e.n son 8İtitem as - ~ emniyet aını:Hğin;, . lst!ııbul hengün t;iraz daha arttığına na _ va~ana pamuk ipliğil~ bağlı bir 

w k de.fa Dinyeperı g . k.eri ~-esısata malık .. bulunmaktadır. i'kin-cı sınıf ~E::mnıyet amırlermden zaran evvel'k•M ni betle Sovyet _ halk ••. 
mege ~ etnuş, :h>knt kı.t"a- Bu bu~ beton ~ınaldar o ka - sa ;i1ı Alkıdoğ n Koy erı emniyet Alman :mulıarebe ... i esnasında AL Filvaki izlanda halkı resmen Da
lıınmızın öldüriı~ü a.teşı altında db~~- mükcmmdcl mas~elen~ı~tir k! amirliğine, Hatay ikincı sınıf cm. manların verdiğı zayıatın ne ka _ nimarkayr metbu hüklımct olarak 

Bir İngiliz heyeti dah 
Moskovaya gitti 

h::N..;~n~ n.~, l· t v r k ·ık ın:aç metre en bile gorulmclen · • · tanırdı. F-
1

--~ mahall. b" ·· 
""'-"J'u;A •• ıA.O~P a ~ ere 1 • ~ev - ınümkün ole.mamı ır. niy.et funiırlerinrlcn Nfl<:atı Alpman dar f:a7Ja oldnğu anlaşılır. ~ 

1 

~ mwnes.. . . 
Z?len ur.zenne gcrı çekilmiştır. Bolşeviklerin 2~ . liı_ Bingöl emniyet frm.irlığıne Aci.a _ Tahrib edilen tayyare ve truıldar &iller meclısı tar.afındnn ıdare o • MoSkova ıle Lontlra ar::ı ında ı 

- aantım ıı: top - ' ı;;.,,. · lunurdu Bu ıeldile ad ı ·· b" ~ · · dı ·· b " ·oo k.! 
NO'VOgl'ad . Voiins.'< istikmrıetın krile Alman taarruaınu durdurmak pazarı üçüncü smıf emniyet ami- D~r ta.r-ı.ftan lrJ.6ih121er Al _ ta.kil b; h 1d id. a ~ar mus. - ır: ıgı ergun ıraz !1 ~ artma 

de. mruırlane \'lrpışan kıt'~larınnz., teşebbü8leri Alman i~tihkam kıt"a- ıt Şerif Ku.tlucL· Hakkari emniyet ananların 2"2 ay içıncle 4500 layy:ı- tab .. f:Aır a ~ ~ Da~1t ~le tadır. Son J~fa İngılız subaylaru 
düşmanın mfüı•m motörlü kuvvet larının miı1cemmel tilbiyesi karşı _ fmrirl:iğine, Düzce emruyet amiri ve 2000 tanGt kaybettikleı-ıni tah _ kı~~ J 1;:~ Y~ •d":e&t· etın· ~ ki dan ve petrol miıtchassıs!arında 
lermi durdurmaktadır. ıında a'.klın kalmıştır. Kemal Aysildsığ Si.verek <'mn.iy.et ıınin ed~yorlar. So' vct orduları se- bu mua:ed:,::u:ı .. dde ~ b. · .~k~ mütrelkkeb ye:ı i uir heyet da.lı . . ı· . . k" a11 • d 1 )) 1 u e ır, ı ı se_ M--11. M hl Moıgilev _ Podol~ istikametin.. Mimk ıehri de talu-ib edildi amır iğiıne, Mardm emniyet umiri 'Z. ""'"n ıçın c :>l ı A man tayya. ne sonra nihayete P.recd-.ti. usKovaya varnuşt.~· .• ura llli> 

de lo.t'alanınız düs:nana .:~etli 2Jü.!ıioh 8 (AA) B ı· J İlbraıhim Yalkut Ağrı ernniyE't fı resı w 2.500 Alnımı tankı tahıih Bu adanın, Amerikada lna"lt lar teknik ve iktısodi s.~halnrd ~' • ~ ,. - ~ · · - er ın en - etımişlerdir n •
1 

e. ·· k ı d b ı Y.ta lırln · vır .ım.dıaırebe vemıekt,:dir. Bu İsviçre ajansma gelen haberler, mirliğ~nc, Cizre emniyet. amiri İb · reye g~lec~ .~leler rolu ü~erin.. muza ere er. c1 u unm:ı · • < 
1 

tm.ntakıada kıt'alarımı:ı, b!r düş .. kıullarul.abi.lecek hıç bir şeyin dilş rahim Kdker Nusaybin emniyet Bu sababkı· ~~ .t~~ikeli bD: .us teşkıl cdebılcce. Bu da, Sov} et N: yapı~ncak lyarğctı ~ tabuırunun ric'at ltınttını kc :lin . . . ' . ·~· . . . • Pli goren ingilizler, dowuımnbırı mın bu sahalnr uzerın <' o &ca. ı 
~ ıt;u taıl>Ul'U t .

1 
. · mıın e e geçmcme.:.ı JÇın, arKal•- itrruirligıfl€', KılkS cmıuyıct am"Jrı aay~nde uzwı müddet Almanlan nı g&tcrnıekfcdir. 

tl'U..,,ı:rtir amam.ı e mıha <'t rmda harabeden 'baÇ<"kn bir ş~y bı- Mümtaz Tunç Balıkesir ertıniyct bu havaliye yaklaştll'llU\dılar. Son_ (Radyo gaz~esi) 
. ~ zımnında, Stalın ta. amitliğine, Bıledk emnıyet amir.i. Sovyet ra, ber türlü ihtimaü bel"laraf et -

7 Temmuz günıi, bava kuvvet~ rafından. ikıt alara .ve Sovyet va _ Saitık Kısmetli Siv""' ~......,11·yet r. ıMk için İf&'al ettiler. Fakat bu İf- Harbin gidişi hakkında 
lıaı-ma mü:temerldz darbeler indır- büyük bir taassubla tatbik edil _ N .

1 
~ Ad · . · . i Bir deEa, adanın muhafazası i~~n Avam Kamarasında leriınıtı: düşman motöriü cüıAitam tanıda:şlarına ven len emiıl'lerm mirliğine Sök" ~i;~~ amirl tebıı• gv 1 p.I İnl'ilizlel- için bir ağırlık oldu. 

~ ve düşman tayyare meydan. diğini g.OOt&ınektedir. Fılhakika ~l•v · ~- a}>a7.an enmıyet - deniz ve kara kuvveti 
01larakF'?!~ - müzakereler olacak 

~a :karşı muvn.ffakj.yetli hare- Sovıyet lkıt'dlan., Almanların ka - mır.rgme naıden tayin edılmi~ - cBaştarofı 1 ıncı sayfada) bimce bir kuvvet ayırdı ıır. a&&! 
~tta bulunmuştur. :rarıgah 'kıurma.laı·ııua mani olma.le lerdır. Polotsk isttkame-tin<l~ şkidetli gerek ~ halkı~ vek c:;f"k b Harıbm giwş ihak'kında bugı.in.. 
~- Mo.s.'kova 8 (A..A.) - Bugün ına.ksadfle Minsk ~i:ni taına _ «>- muhıaı-ebeler cereyan ctmı-ş ve ~onJ:; ~in "':aziy:~ ~ ~C:.n~va~ Kam1 nras:nda u ai:ni 
Uğladen sonra :nıcşredHen Sovyet mile tahril> etrnişJerdir. Ôrfi lda~e Komutanı düşmamn Barkovıç civarında iar. buna ~ delikli. Bu i,i Ame. 

111~re :r yapı acaktır. 1\'l.al..ı~ 
~.ğin.Oe .ieniliy-0r ki: Alman gaze~lerindc.n Angriff A k d d d bı Dina nclmnı geçme teşcbbus.. rika üzerine aldı. o suretle ki lzlnn.. dW: lkı şim.chye ka~a~ bu husus u. 

DüıWı şimal cephes~ndc 0s _ aç.ık havada .dokuz gece geç.ircük _ n ara an Ön Ü len, ağtr zayı.:ı.tla tardodilmiştir. danın fngiltere it~ali a!t1nda .bulu. z:n.nde ya?ılan görüşn:ıeleır hep 
~n UkranyayJ kadar muha _ ten oonra Mmskte. sıgınncak bina.. An'lrorada bulunmakta olan örfi Novog;rad • Volınsk Jstıkanıc.. nuşıu, tamamen bar şekilden ıbaret gızh ol.araik cereyan edıvon:iu. 
?"ebele- geceiı:?yin devam etmiştiT. •ar hula~larını umıd eden Al - idMe !komutanı KQrgeneral Ali ünde ordıu.laııınu, duşmarıın b'..ı- kaldı. (Radyo Ca-ıetesi) 

J\.hnan ilerı harek€ti Ostrop man as'kerlCTinin hayal sukutuıı.a Rı:z:a Artuııkal bu salınlıkı trenle yu.k nuıct.ardakı rr.ot.orm kuvvetle-
~·...ıı----·..ı- rd 

1 
t uğradıfitlarını ye enkaz halin€ geL şohr:innıizc g~lm~tir. rinin buıtun t..ıarnızlarını tardct-

~ııu.a du uru muş ur. miş bir şeh "rue Rus avcılarından • o----- mııştı.r. 
1.... .~ mı.n~'kasıtl.da~ .}.fo : baŞka bn· şey bubmadıklannı yaz Rusya - Lehıstan mrnase- ıBesaraby.ı ccphcsınde, Seiçina-
9\>f;Sk cıvarmd;ı büyük ve ş.ıddf.'~ı ~. b . b" fh . . da, ordumuz .. luşmarn karşı çclk 
lltuihardbeler devam eill'l.t''ktedır. Pakov tehr'İ Almanların elinde afi yem 1r sa aya gırıyor şıddetli mukabil taarruzlar ) ap-
~anın Dinyaperi zruiamak ~ Haıtin ~n şiddetli bir şekilde (Bqtarafı 1 inci ,avfada) mıştır. Rumenlc-"c kar§ı yapılan 
SUsuooUki bütün tc~bbüsleri dU.,c;_ cereyan etmekte olduğu Ostrofun simn.idlen'berı, Rusya ve Polonya .şıd.rtli muka.~ıl ta· ıyruzlaır net\,. 
lnan İQl'l1 ağır zayiıatla a-'kim bJTak 60 kilometre yukarısındaki Pıfımv mü..."OOSSlller.i arasında ilk buluşma cesind~ <ilüşman. lıtıyük bır k.m. 
tll'thnşbr. Esirler alınmıştır. şe'ln'i Ç'dk ş·ddf>tli bir nücumı: mü- bu ha.fta tatil es1tasınd1t Jn.gıliz ha ş.ık1:1k .ıçmdc rıc ate başlamış, ~k 

l-iovograd _ Volinsk istıkame . •p.alki'b Alm.anlann eiine geçrnjştir. r.iciyıe nezaretındc vu-kua gelmış zayıat vererek v~ ~ılahlaı·ını te.r~e-
tinde düŞmanm tanklarına mo _ hrin ortasından geçmekte olan ve Sovyet büyük elçisi Mniski ve d_erek Prut nehnnın k.ı.rşı sahılıne 
lOriii ve :maldoo-lı ku.vv~tlerine Veligolola şehrinde bir köprüb~şı .POtonya baıvekli.ı GenE>ral Si ,. farar ebnlŞttir. . 
IJcaxşı biiiyük muharebeler devam & Almanlar tanıiından elde ccın. !kıon&i Rtısya - PoLmya ınünase - Ş~l oep~esın~'.!, Murmansk. 
~'lctcdrr. m~· ~tlerıini mi.ızakere etmek tizere ve Ulhtr<le şıddet_lı muharebeler 

Deha bda • , .. (Radyo g•zeleai) bul""'""''..mn· cereyan etımekt<·dır. 
cenu , Kıt alanınız düş ~......,,..- · Tayyarelerinıiz tank ve motör 

tlla.na yandan ve gc:riden azimU Mısır stoklarına Ruslar elindeki Polonyalı askerler Dü ık ""') . . 
1 

• • '!..- d -iıı"ı· ıı.--"·- k WV'V'<=-u erımız.e r.ı.uımı~ret e e-
uwu~Ue mu. abil ltnorr~ Londra 8 (A.A.) -. ~usya. ve njk düşmanın mot.Drliı kuvvetlerL 

;ııu.nrouşıar ve clli~un ıki pı- El konuluyor Pol~ mw\'lhhasları, ıkı ınıllct ne ve hava meyıdımlrrına ağır dar 
ade &layuu imha cuniş.Iet·dir. 

8 
(H .) y arasındaki ihtilufları halletmek ve bele d t • 

,..__ ! __ L_ .AzlkaCaı, ususı - ann hukuk.an mevcud harb haline niha.. r m ırnu~ ır. 
<•~....,, l!'UP IHlRll» rıe.şrecl.ileCek olan yeni bir karar- ok lı: d"I kıt 1 Cereyan eden hava m\lharebe. 

. Uım-tın~a. Pode>lsk - MogHef name :iılc bazı vıliıvetlcrde'.ıu mısır ~d·~-lverm :. ~~ 88

1 
1 

e ydapma • a. ? !erinde 56 düşman tay) are:;ı <iü-
lfitikam:ertindc Din""'ster d,.,.,,._ k • . uı; arı muzaıı;:ere eri!' evam !Çin ,..;;t.vt;;~ B . 
>" •. .J- e . "'6 .. u stoklarına el ouulucaitlır. Bu yeniden toplanmışlardır. 9""'':"""· ızun zayıatımız 4 tayya. 
~~ teŞt>bbüs eden düşmaua m~ Sa.mswı, Ordu, Gire.. n:....toma ik h b" le d b" l'(>dır. 
~"!Şl kı.t'alarımtz şıddetli harbct- ~~lh..on Rtre ve ('orum vila- ....... ~. bt ~1uka ırl ~ en 

1 
.: Hava kuvvefü•r1mi1. Tuna neh-

ıtn,.,~ .... - _.. • .__ , • •• sun, ıt>:auı<J ' • rıne gore u muz:a ere enn en mu. -~ Kıt alnnmız lbu ıstıJ;..a.. ~ :ıneıiroZ ve mullıakatları, him noktasını halen Rusların elin. r· ilZeıintleık; düşman naklıyııtın: 
?nette düşmanı grup, grup im.ha ~n merkez ve Balya, Man de esir bulunan Polonya nskerleri.. bombam man etmiştir. 
(!l:rn:şt.ir. yas Bıümanıye, Sındırğı, Gönen nin akıbeti teşkil etmektedir. Bu Alınan ışgali ttltında bul•man 
dı.2- Temmuzda tayyarelerimiz ve 'SusurJ.ıılk ile Koca<:li vilayeti.. askederin serbest bır.ak.ılarak ye _ Sovyet mıntakalarında çete harn-
~ hav.ıda ve yerde 58 toy- nin Kand.ırD.. HendPk ve Karasu niden teçhiz ~dilmesi ve Polonya leri ıgtittilkçıe vüs'at kec;betmektc 
Jrarestıu tahrib etmişlerdir. Bi:dın ~azaları ve Bursa vilfıyetinin hükumetinin kumandası altında, ve fbirçdk clü.şma ı taf'M lko1ları, ÇE"

J:ı~ güllkii zayiatımız S taf-~ 'İnegöl, M. Krm.ali)aş-"' ve müşterek düşmana karşı tekrar har teciı1er ta.rafından tahr.fb e<lilm.Pk-
)areclir. .Karac.aibey ka.za.larıdır. .be bai1amaaı teklif eClilmittir. tC<ltr. 

Sabahtan Sabaha: birlerde ve köylerdeki nisbetini 
meydana koyacak vesikalara ma-

Var helvası lik değiliz. n ft 4 Şu halde kitab bize yeni bir feJ 

Bir doktorumuzun yazdığı veı öğretmiyor. Fakat ümid kesmiye.. 
Halk Partişİ yayın teşkilatın~ rek tetkike devam edelim. <tÇocuk 

.. :;ı;..: K"" k.. ··1··1. · • bakım1n başlığı ile ayrılan bir kıs neıre•'-"6• « oy v<: oycu U& n ilim- • • • -
li bir kit.ah aldım. Nüfuswnuzwı ~ geçelim. ŞOyle bır cümle gözü. 
yiizde sekseni köylü olduğuna gö. muze çarpıyor: 
re köylüyü tanımak kendimizi ta. •. <ıÇocuğun mutad banyoları her. 
rumak demek olacağını düıünerek gun yapılmalıdı~ ve suyu 36 de
lütfen gönderilen bu e.seri dikkatle rece olmalıdır. lngiliz usulü kun. 
okudum. ES« bir doktor kalemin- daldamada çocuğa trikodan bir 
den çıktığı için pek tabii olarak kilot giydirilir. Önce faniladl\n bir 
köylüyü sağlık bakımın.dan tetkik band ile sarılır. Bu band çocuğun 
ediyor. Yalnız kitabın köylü için k mını ıslak çamqırların t~irİD... 
mi, yoksa köylüyü tanı!"'\ak istiyen den kurtarır. ilan 
münevver fehirli için mi yazıldığı- Bu banyosu 36 d r }j 

-'- ka d ( 5 • ı k e ece , çama. 
nı pca vrayamn ını. ag ı flrl fanilalı trikol -.l- b" · 
b..J...-t:nd k"" k•• •• ı··k ) ı U ÇO<::Ul'.1 !Z:UTI _.,u.. an oy ve oycu u bildiğimiz köy çoeu:ı: ? ft" f 
kitab .. b kk" ek 'l. ı;u mu. ıra 

b
. 1 fUPrd. '"vyo .. 1h enı k vk?"P' ~ edeyim ki ben bu kitabın köylü 
ır ese ır. e şup c yo ı arJ · • · k'" 1 1!',. .. N · t bür b · bir __ ,_ ıçın mı, oy e a HKadnr munevver· 
~ya 06U u esen ınaH.- ler . . . ld 

ııad için bastırmıştır. işte bu mak- ı.çm ma yazı ağını kavrıyama-
sadı anlmnnk için i~ina ile göLden d..un. Köylü için"<! ona triko kilot
geçirdim. Faknt başka membalıu- !a_n bahsetmek manasız. Münevver 
dan rutgele öğrendiğimiz kırık ~ onun da bunu öğrenmiye 
dökük malumattan fa-ıla bir fikir ihtiyacı yok. 
edinemedim. Mesela memleket İyi niyot1erimiz var. llir feyler 
davası olarak ortaya attığımız köy yapmak istiyoruz amma Hocanın 
çocuklarında ölüm meselesinde ~.helvası gibi ~aptığınuzı ken
bu kitab §Öyle bir cümle ile ıöz.c dmuz de beğennuyoruz. 
batlıyor: "7l. I C I. J 

« Bizdeki çocuk ölimiiaüa te- ~,.(,11UIJ~ o!Uea 



4 Sayfa SON POSTA Temmuz 

[ S h • JI b J • J Mahkeınelerde: 
~~~~~e~~1~r~~~a~~e~r~~~e~r·~·~~ Barda metresini öldüren adamı 

hazırhkları başladı nİÇİ!' 100 gram E Katil mahkemede: «- Mükerremle on bir senedir bera. 
~ .............................................. \ kahve verildi ; beriz, 9 ya.,mda bir de çocuğumuz var, ben hapishanede. 
! Şehir Tiyatroları gene eski Eksperler davranıncaya kadar, bazı tüccarlar : iken fena yola saptı, barda ra.gelince hadiıe 
i binalarında çalıfQcahlo.r, müstahsilin elinden yapağıları ucuz fiatla D ün, Bakırköyde oturan : vukubııldu», dedi 
:::ı: komedi kıımmdu bazı ta • t 1 1 l ... k d ) İkt ·d Vekı·ıı·nden __ ı...L~b.ve k adrkesleriulabizde '•··············· .. ··-···· ...... -·····---· .. ········-·····-·--··· .................. . 

Op amış ar, a a a ar ar ısa llllUH~ ırço o uyuc rı • iB'ir miiddet evvel Beyogylunda ıdlwn. Va:k'adan w gün evvr.l on d:lat yapılıyor, bu sene lefonl t · ·· 
bu hususta temennilerde bulunacaklar IDIZ, te a gaze emıze mu • Garden dans salonunda, metresi «-Mükerrem tuttuğun y<Jl. .s 

: daha çok telil eıerleTe e- raca.at ederek fu haklı şikayet. Mülkerremi tabanca He yarnlıya - ni uıçunınıa ::.ürükliyeeektir. Ke 
S hemmiyet verilecek te bulundular d'i M 
ı. f Şehri.ıniz.e gelmiş bulunan 1ktı-j ba yiilkl9eik fiatla y:ı.pağ1 satın al ~ <ıİstanbuıu.; her tarafında rak öldüren bahriyeli Salhnlc suç ı.ne acımıyorsan b:.ıri kızını.ız 
..................... - •• - ....... ·-···-·"'•' sad Vekili Hüsnü Çakır, şehrimiz- ımştır. Bu da, yapağı maliyet fiat- ıimdiye kadar herkese kahve ortağı Bes1on haklarındaki tahki - boocele acı-') diye .saatlerce yalv 

İzmir belediyesi, İstanbul Şe - de tbir'kaıç gün daha kalacak, bu 1 ıarının fabrikalara daha yüksek dağılmaı ve ev haıtna 250 gTam 'kat evrakı birinci sorgu hakimli - dım. Mıülkerre>ın gene bermutad 1 
bir Ti)'Qtroswı:ı g:?lecek ay içinde mü.::ldet zarfında Vekileti alaka _ I fiata malolmasına sebeb olmnştur. verilm.if.ir. Bi2 Bakıriı;öylüler ğinoe karara bağlandığından dün sözleriımi dinlemedi ve eskisi gi 
açılacak olan lzmır fuarına davet dar eden bazı esaslı meseleler üze- Al.a.ica<larların vedii'!i malumata bu zamana kadar kahve bekle- frıer iki suçlu da cluruşrrıaları ya _ !hareket etmeğt haşladı. 

1 Ş T' ~ ..1:~=- kili degı-·lmi .. gibi, üs • pı'--· .... 1• u·· ..... re 2 nci agy ırceza malı.. Valk'a gu-rıii bazı arkadaşlar et·mışdr. Ancai<. f:hır 
1 
ıyatrosu. rmde meşgul olacak ve bu ar .. da ~; Süımerhank eksperleri dö .- ..uguu.1.~ """"-s' .ı:ulldl\. "" 

A:?adolu turnrsıı:den .ÇOK yor~n\Sümerbankm mühayaa işleri et _ küım mevsirrıinden itibaren ş!mdı.. telik baldcımezı da alamadık. !kemesi lhru?.ıUruna sevkolunmu.ş1ar- Unlkapan:ında rakı içtik. Geç valı 
dönec~ olan_ art:stler: fuara gon- rafında tetkiıkler yapaca'ktrr. Bi.. ye kadar Trakyada 100, 150 ton Henüz bugün tevz:i edilen kah.. dır. Hlüvi-yetlt•rinin tesbitinden yanımda Besim de olduğu hal< 
dere~ktıı-. lindiği gi!bi bu yıl gerek Anado _ kadaır y~ağı mübayaa etmişler _ :..= d~.,tü. bafına ancak 

1 
OO sonra riyaset makamı suçlularuan Beyoğluna ~ıktık. bir ara Garde 

Şehir Tiyatrosr; dram ve ko - ruda ve gerek Trakyada bulunan dir. Hal!buki istanbulJak.i bazı ta- Bu tdDl tev:riahn daima adi. Salime şu su.ali sormuştur: dans salonuna girdik. Salonda b 
medi bmalannın k~~k ve ya:ıgm Sfunevba:nık eks!Jederi yapağı mm cirlerden yalnız bir teoki köylüden diline ohnuı, herkese ayni c- Uzun z.amandanbcri bera · on adım ata.ı: atma.": mas:ılardc: 
~hiikesine maruz bulunduğunu taka.lannda biraz ağır davranmış. bu miktardan daha faz~a müba - miktarda verilmesi İcab eder. ıber yaşadığın Müıkerr<'mı tabanra lbirinıde Mü.1lerrc-mlc bir delikaı 
gôzönüiı~ bul~~dura:.ı . bel~d~y: lardnr. Bu sebeble yapağı mınta _ yaa yapmış bulunmaktadır. Ku - Acaha Bakırköylüler bu vazi • ile öldürdüğü o iddia olunuyor, na.. hının ba§ba.şa oturmakta oldukla 
her ki t:ryatrn ıçm musai<i ~ı~ n.- 'kala.T18lda :ia"n.a erken iaaliyE>te maş ve mensucat fiatlarmı in'd~r - yetle niçin kaı-Jılatmış bulunur- sıl <>ldu bu iş?... nnı gördüm. 
na aramağa başlamış, fakat ıkı ay- geçmiŞ bulunan bazı tncır ve mu- melk, ve mamulatı :müstehli.ke en lar?)) Cerfrı.ten ve gece hırsızlıkların- Bu vaziyet karş'..Sında çok mi 
dıa.n!beıri birçok binalar tet~jk e. t<Wvassııtlar malların büvük bir kıs. ucuz fiatJ.a ~tmak csc:tsı prensib Olmyucularımızm hu şilca - dan sa!Oıkası ı0lldıuğıunu söyliyen tOC'SSir olmuştum. Arkadaşım B• 
dildiği halde muvaük bir ~r bu- mıru nisbeten ucuz h!r. fiatJa müs.. olarra'k kabul edilmiş olduğundan yetini maimi bulmamak müm • bahriyeli Salim, vak'ayı şu şe:".ıcilde simıi, Mlikerr'7rtlı çağrrmQsı içi 
lınıamarnı.ştır. tad-rsilin elinden toplamışlardır .. rrüıbaıyaa işlerınde daha es-aslı ve k:ün değildir. Filhakika her ka.. anlatmıştır: onun bulunduğu rnas.'lya yolladın 

:ı...-ı d" ı •'ka zaya ilıtİyacı nisbetinde ve her _ .... Bu vaziyet üzerine ut: e ıye, Hallbu.ki Sümeri>ank İstanbul pi _ seri hareket edilmesi için a.a. - c- Bay reis!. .. Mükc,rrem ev - Mükerrem yanıma geldi, ona teıı 
ı h ı d eve 250 gram diifmdı: ü:ııere büıWaı proje ve keşif na~ eri . a_ yasasından, is~ihsal mm takaların~! darlar V€tk1J .! bazı temenni er e kahve verilmistir. Tahaddüs e.. veldeniber:i benim hayat arkada - rar yalvardım ve: 

l'l;lT bulunan yeni tiyatro bınas~ ın. ıd!aki fiatlanndan 20-25 kurus da- bulunacaklardır. den ltu g.riı, vazİye~lerden şımchr. On bir st-nedir devam e .. - c- M'üıkerrem ayıb dPğil n: 
şa edi1inciy-e kadar bugünkü bi - • ders almak, önümüzdeki tevzi. den bu mıinasebet esnasında Mu... sana? Niçin bu g'.ıbi hallerde de 
naıarda çaıışma.ğa aevam oıunma- Dün iki muhtekir Belediye - Evkaf atta buna cöre tedbirler alnutk beceeı adında bir de kızımız oı1u, vam ediyorsun?~ dedim. 
sım muvafık görmüştür. Binalar- "ld• "ıhtı'la .... fı büyüdü lllnndır. ıhalen 9 ya:?rnda bulunan bu çocuk «- Sen bana karışamazsın .. 
da yangın tehlikesini önlemek için adliyeye varı 1 Bir villıyet hududu dahiljnde nÜ!f41SÇQ te~il eclilmiştır. Ben istediğim gihi hareket ede 
etsa.sh :tedibirler aılnacaktır. Ko - Dün, zabıta ve fiat mürakahe !Belediye ile evka firlaresi ara - yapılan tevzialta böyle nisoel - ıBeni ~ sevdiğ'nı söyliyen Mü rim!:ı. cevaıbm1 vermekle berabe 
---ı: •-ısmı bı·nas·nın kapılrrL ge 'k _!_t!'-•-e m"*"dan vermemeli. b 'k kç l k · .:ı rnıt.~..u A • "' - fkıoonıil9yOJlU memurlru"l ·tarafından sında, ım.ısakkaiat ve mu ataa ver MZ.l.QU..,. -J kerrer:n. son ciefa ir aça ·ı ı · su- ili;telik ıbir .le küfür savuruu. 
ruşıetilE!Cek. zemini beton yapıla- müştereken ta~bı.lti: ed.ile:n cüın~ü giJeri alacağından cıoıayı b~r ihti- Ol ur mu ? çu.ndan hapiahanı:ye dıi.;tüğüm za_ «- o halde ,('{)cuğu bana iadı 
cak, elektrik tesisatı da takviye o- d h lif k f · · f ll d··~- l'-meşhıuıdl.ar ronun a mu te · mad- laf çıktığını yazmıştı -. \.._ .) man rnaalese ışı ena )"() ara OA- et ... Hiç oi:nazsa onun ~rcfi kir lunarak emniyet altına alınacak- • ··ı. k _ 'kil · t Y'· 

de.1er üzerinde ihtikara kalkışan ıBeJ.edıiye bu :ht.Jlafın yuıise müş, ötelkile beı-! e gezıp ozma- lenmesin!:ı. dedim. 
tır. Ck:i m-uiıtıeılcir yakalanmış ve adli - bir ıhakeın heyeti tarafından halli .Ask er l Ilı i f l eri: ğ)a başlamış... Bu defa ela üzerime hÜ(!Uffi ett 

Şehir TiyatroiAmda ge~cn mev- yeye teslim edi1.miştir. için Dai:ıfüye Vekaletine müracaatı A'Y.n~ zamanda hapisıhaneve sık, ve hadise vu·kua geldi.. 
s~mde di~er s.enelere nisbeyıe tem- Suçlulardan biri Mereanda Tığ. etmi'Şti. Ve1ı<.alet evvPlce bu ihti -

3 
d ğ 1 1 sık ıgelip beni ziyan•: eden Mü - Salimden SO!lr:ı wrguV<' çekileJ 

sılle.re gösterile:-ı fazla rağbet do- cılar sdı,.."~ında 9 ntımarah_ magya- F"'ı te"'-:k r.:ı""n koml.,,,onların 3 7 0 Um U arın b'·t·· · s "f'arını ,, .. 
·~ cw. wu c::u"' ~,, kerremin u un ıase ma r .• 1 n......;- de vak'a ile alakadar olma Jayısile 15 bin lira kada!' fazl.a va- .-..ada dok:u:macıh~ yapan Şü'krü • nokbai nazarlan l_.çinde en müna- yoklamaları · -..l · rd Ona "('ap ıx:<:>J.ıJ• ben temın ..-uıvo uırn. ,, - d v Mükerremi çağ1rmaktaı 

ridat temin olumnuştur. Tıya~o r.:ın. s~b:nin belediye hukuk işleri mü - madığıım iyilik. k.almarrı·ııştır. Fakat gını, ı..~.:ı· d b' 
1 
.. bulunma 

mürlü:rlüğ\i., önü~üzdeki ınevsım ŞüBcrü. kooperatiften (i:lO kuru- düıriıü!ğü tarafından tesbit oluna ~ Beyoilu Yerli Askerlik Şubeain. 
0 

ıooıti.iın bu iviliklcrime nankör _ •h3.{ilkı3 ılll:1uıse .e . ır ro u 
hlısılatı.n daha fazh artmasını te- şa satın aldığı yerli pamukipliği. raJk rbildiriJ.mesmi i'>terruştir. den: _ • ,~ilde hana ih~nE't etmekle muka- dıığını söylemıştır. , . . ·ırı 
min için yeni tedbirler alacak, bu ni yıüzd€ yüz ikada 1270 kuruştan Şetıirde 40 bin \'akıf bulundu _ 1 - ~ dıoğumhıl~r .'Y:;; ~ıIIL helede bulundu. Müiea'kibea vak a şabıdlerını. 
arada geceleri halkın şe~rin her safırnağa başlan11~tır. Bir mü~tcri- ğundan ibunların vergi vaziyetle - lula.rla muame~=ına. (l/:~ Cezamı ikmal edip ~apishanc _ dinlenımlerine ~a.şla~mış, bunlar .. 
semtine lkolay.lıkla gi<lebılroele - nin vuku.bulan müracaati iizl'rine r~nin •birer birer t<.>tkikine lüzum nı.ıe.r,~, sondeny l/Eylül/ 94-1 tarihine ka... .:ı- ·'k a Mük<•rrcmin ff'na voL dan baızılan hadısecıen evvel 1\'fU 

k k f muz ....... """n ç. ınc • - ı · kü' f ' . y. • d od rini münııkün kılabilmek ma sa · dfuı zabıta ile iş birliği yapan fi:ıt görü1ımüşwr. Bunun için ev a vt: dar deVQlll edilecelr.th:.) lara <'llüştüğünü. battfı hastanelcT- kerramiın s.~.ıme . r~.tıg\nı _u, 
dile otdbıüs servisleri tez.yid olu- müralka'be ko:11.İ'iyonu memurları, bel ıdiye mümessillerinden müte - 2 _ Yoklama ayın t.ek günlerin - de yattığını öğrenelim. duklannı so~·lemışl~r~~r. Gclrnı -
nacaktır. Şülkrüınıüın dükkamrı•ı giderek key şek!kil ıbir komisyon faa!iyct~ g~ ~ de s:a.ba.hley.n saa.t 8 buçuk.tan 13 e Arada çocuk olduğu için kendi.. y€n şa.hidlerın ~lbı 'lçın duru~ma 

Öm.mirıxleki mevsim ter~me fiıyeti lbir zabıtla tesbit etmişler çec~ ve bu ~akıfların va2ıyetmı kadu ~~v~ ede~ekıtir. Cumartıe.si, sine ıhlr hayli nasihatlcrdt~ bulun- ba.,c:ka bir güne bırakılffilştır. _ 
eserle~ ziyade telif eserıere dir tefiltlk ec:lecektır. Par&ar gunlerı hariç. .. . 
laz~a yer verilecektir. Şehir Ti - D.iğer muhtekir de Karakö)de Beledi;v~nin istediği mu~aka_~: .. 3 - Y~klama .aşağıda gösterildıği I 1 

ycrtrosu rejisörK:ğü, bu mevsim hıro.a.vatçılık yapan İzak Kohen fat vcrg:ısıle . vakıfların ıstedıgı uzere naJhiye nahiye yapılacaktır. R A D y O 
için zengin repertıuar hazırla • adınd bir muiev. tiiceardır. . . mukataa veqısı alaeakları takas _A) _1-'1 Temmu2 941 de Beyoğlu na_ Ll _____________ I ' lstanbul borsası 
ımıa'kla m~ul bulunmaktadır. izak Kahen dr.? dtin kendısıne yapılacalktır. biyesı. · · . ÇARŞAMBı\ 9.7.1941 

:mal almak üzer~ müracaat eJen B) 8..15 Temmuz 941 de Taksım na- 'l.30 Saat a.ya.rı, 7.33 Ha.lif parça - 8/'7/le41 ~ıhş - kapanış fiatl.arl 

Sirkecide esraren
giz bir yaralama 

vak'ası 

lkumuracı Alı Ek.bere 175 kurU§a Teneke mahallesi txıye.si. . ta. lar (IF'l.), 7.45 Alans haıberleri, 8.00 
C) llJ'l Temmuz 941 de Gala .,0 o AJ: "' 

satılması lazım gelen çrviyi 240 I k Hafif pa.rçıı.Iar CPU. 8 . .> - Q.~ .... .,,.. 

kuruştan satm;ştır. . yeşil Saha 0 aca n11.Dh)iy~~3"l Temmuz 941 de Ka.'il.Dl _ vi:n sae.ti, 12.30 Saat ayarı, 12.33 Peş. AÇıllf 'ft bpanıŞ 
rev ve saz semailer:, 12.45 Ajans ha.. Londra ı sterlin 5.2005 Kuıdıracının .şikayeti üzerıne Vali ve belediya reisi doktor pa.şa. nah>ye.si. 

1315 14 oo 

ÇEKLER 

tıadi5e al!alkadarbrca tP.Sbit ckliL Lutfi Kırdar dün sabah Yalova - E) 1-7 Ağustos 94.l de Hasköy na bederi, lS.00 Solo şarkılar, · - · New-Yort JOO Dolar 132·20 
Tui aJd 5· 'k - K.anşık müzik (Pl.J. 18.00 Saat aya_ ceneTft JOO İ.!li!J. J'r, 29.4750 

. Evıve. ·.~ece, g~ç v ı .. ~r e - ımiş. suçlu hırd:ıvatç1 hakkında dan şelhrimize gelmiştir. Vali <l~n biyesi. . . hi rl, 16.00 :oan.s b.a.vaları <PU, 18.15 Madtid 
100 

!'99eta 12.8450 
cı<le garıb oır yaı~aıama va.ırası ol. 11anzim !kılınan cümıü meşhud zap öğleden evvel vilayette şeJıircilık Fl 8-15 Ağu.stı06 941 de Şi.§.lı na Memleket ıpoıs.tası, 18.25 Konu9J'lla, YoJrobama 100 Yen 30.9150 
muştur. Aksarayua oturan hamaL tile adliy&ye verilmiştir. mütehassısı Prost ve imar müıdıürü yesi. 1'8.45 Çocuk sa.ati, 19.30 Sa.at ayan ve stok.holm ıoo İaftf :rı. 30.7850 
Jar katibi Selami adınıd'a bir genç, Her ik~ suçlu da dün akşam geç HJiisnıü K.eserc:oğlunu kabul et - G) 1~ ~ 941 de Kemeri>ur aja.ns haberleri, 19.45 Kadınlar faslı, Altın 2;,.1s 
evveHti gece beraberinde henüz hü valkit tıaıklar~ncla tevkif karan a ~ m.iş mı1nelif imar planlan hak. - gaz n3iııyesı. _ klo\IQ h 20.15 Radyo gazet.esi, 20.4'5 Bir halk 24 ayar bir g?Qm 
viyetleri tes.Oit olunamıyan iki ar- lınınak üzere asliye 2 nci ceza kında i;r,aü-ıa.t almıştır. m ~~1 ~~p Mı de iz_ türküsü öğreniyoruz, 2LOO Zlraa.t tak külçe altın 314 
k d ld - h ld Si ~- c·d ·'ki 1 ~ ..], • metlllerı.n yo .......... ~ı. ~k Mahsul! · Bo -------------• a .aşı o ug~ı ~ . e rl\.e ı ı.· mae~bıe se"Vlro \Hl'IDUf ara'lr. Proot bilhaS:Sa yakında istimla. ilil.n dıiıvetiye mahi~tinded· vlani ve ..... ..,.- erı rsası, Ealuun ve Tahvili! 
ıne•....,nelerdcn bır•ne gelerek geç .............................................. , . ~~ı k 1 Ah k Bu , .. d biı:~ 21.1-0 Sarı eserleri, 21.25 Riyaseticüm-

J"U . . I \ lkıne ı._,...anaca o an ır apı - Temmuz ve Ağustos ay~a.rı ıç.n e 
22 10 

Sol k 
vakte kadar ıçmışlerdır. : B 1 d*i tenclke evler saha'iının tanzim JAmazeftt yoklamaSını y.ı.ptıırını:yan_ hur bandoou, · ~ şar tlar. 22.3tl sıva.s-Er-mrum % 7 934 I. 20.20 

Bir müddet sonra meyhaneden i asra yo U şekli etrafında noktai nazannı an.- ıaırın 85 inci madıdeye tfı.bi tutulacak- ~~; =n~a:;U. berleri, Borsa, .._ " 

çııkan Sel~i ~e .. arkad~şıar.~ Boz.. ! kı· t ld latmı.ştır. İstimla.'lc edilecek evle _ ıarı ilan olunur. -

şaya tutuşmuşlar Ye bu aratla ıtı- t• 'lecek bu sahanın tafsilat planı Fen ve vetermer okulu Devlet Denizyolları lşlalma Umum 
kurd ot.elinın onunde bır muna~~- ı na ıya a açı 1 rjn arsaları yeştl saha haline ıge - * . 1 -
şıp ı.kakışm~ğ~ _haş1~m·şla~ır. Bu :r~ ~rafından ha74!rlanacıaktfır. tıalebelerine 
esnada Selamının bırdenbırt: yere Bu yolun tekrar . . .. . d Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesin. MUdUrlüğU ilanları 
OOştüğii ve yanında.ki şahısların . ':alı Inon:.ı. gez~ısı etrafın_ a den: ____________ ...; _____________ _, 

da süratle ortadan kayboldukları açı\maSl ithalat Ve ılerıde yapılacak bı~al~r:n v~zı - Bu sene T~b Fa:kıültesi ve Vel.eriner 1 - SAVARONA yatı için Kanlıca koyunda. demir ma.haıllıinde 1n.şa o1u..l 
görülmi.iŞtür. ihracat faaliyetini yeti etraıtu:da da ~h-~r~~lık ım_ıtc - Fakültesinden ~ı ve Di.1 ~bibi nıa.ca:k tra.nsförma.tôr binası açık eksiltme suretile talbine verilecektir· 

Vak' ahall"ne gelen zabıta lıassısı ve ımar mu<lurunden ıza - olcullarile ünWer&te Fen Fakültesi Bu ;şe a.id eksiltme evrakı şunlardır: 
:memur:a: ba ~dan E:!hemmiyi:>tli canlandıracak hat almıştır. Bu binalarm katla_rı .kimya. şubesinden .i:le'Ş'et edenlerin A _ Avan proje, 
surette ya~alı ~!arak yerde yat _ talhdid olunacaktu·. Temmuzun ilk yansınd!ı. ~.yokla - B - Fenni şartnllme, 

S ı · · · t d · ed·ı ..ı_ ( I ) me.J:arı y~Ilıı.eağı ve askedığıne ka - c - Ba.yındu1ık işleri genel şartnamesi., 
~ı: olan e arnı.yı e avı l - lrakbıki son karaflklıklar - Küçük haber er ro.r 'rerilenler taba.beti askeriye kllni. D - Va.bidi fiat cedveli; 
mek uz:re.hast:ıncyc 'kaldırmışlar_ layısite ihracat ve ithalılt piya. _ r ği, veteriner kliniğinde Ağwıtosun bi. E _Hususi fenni şa.rtna:me, 
dır. Selamının, arkad:aŞ!arı tarafın WDlz için çok ehemmiyetli 0

• e Belediye memurlar koopera. rinde bul~ak Teçhile sevkedile - F _ Muka:vele projesi, 
dan mı yarfilan.dıg~ı, yoksa bu bo. lan B..-a yolu kapanmıftı . Bir b"fi lokantasının buM.ın.dıığu bina -ı..1.-: il4 - olunur. 

-:~--1...-...! L-" ~-..ı b ~ı ...u 2 - Eksiltme 21 Temmuz 941 Pazartesi günü saat on beşte idate gyu<mıa esnasınrla ba..,ını du.vara kaç .~_.. ıenrunııK1e u. belediye makine ve sanayi şubesi * 
~·· ı<" lunan Baid..d tica t ' i.:ıı merkezinrle müteşekkıl alım satım koımis.yonund"\ yaı.ıılacaktır. 

çarpnlQk sureti!.? bir kazaya mı ~·atem ır:'idürlüğün~ mh~~ olurımuştur. Bu Şubeye çağırılanlar 3 - Vahidi fiat e.sası iize.ıinden muhammen bedeli 4-000 ._ lira oltıP 
uğradığı ehemmiyetle a:raştml Blıba bu yolun m·· Beye ~ bina<la yenı .tadilat yapılacak ve F.ııninönü Yerli Askerlik Şube • muıva:k.kat teminatı 300 ._ Ura.dır. İstekliler bu işe aid evrakı görme!C 
maktadı.r. çıtld.ığlnı badirmittir. asra makine şubeıu yakında buraya ta - den: ·r 

. . 
Mı11rça1',ısının proıesı 

İstimlak m11aınelesi ikmal olu -
nan Mısfl'ÇMşısının yardımcıı hal 
şekline gt\tıirilmesine aid projeler 
belediye imar müdürlüğü taraf in -
dan hazırlanmı"?tır. Bu projeler 
Vali ve Belediye Reisi Or. Lıitfi 
Kırdar tarafından tetkik olunmll} 
ve beğenilmişti!'. 

Yeni yardımcı halde 200 dük -
kan bıAunacak, bu dük.kanlar m11-
ayy ·n İş erbabı tarafından işgal o. 
lunacald,tt11. Çarşının dışında şehir. 
cilik miitehassısı Pros't tarafından 
hazırlanan plan dahilind~ yeni dük 
kanlar yapılacaktn, Yeni yardımcı 
hal belediyeye mühim bir varidat 
membaı olacakhr. 

L_._. ___ .... _ ol '--d iÇin hergüı:ı. ve eksiltmeye iştirak ~n yukarıda. yazılı gün ve sa.a.tte mezkU 
ue1uc11uauc: an ve &rallU'IP a şınacaktır. 1 - Yd. n~- YI 

• mübim miktarda :ııiraat aleti de Top. Tğm. V<)Llıan og u komisyona. müracaatları. (5455) ~ 
bulıman itbalit mallan yola çı. • Kara sularımızda yapılmakta Abdürrallman Mesçi.Oğlu (4&242). ----------------------------

karılmt1*ır. Baidad - Basra yo.. olan oak.liyat içfo bazı kolaylıklar 2 - Yd. P. Atğm. Ali oğlu Ragı.b lstanbu} defterdarlıgıv ndan 
lunun açılm.tı bulunmasenın İL ihdası ve bu meyanda küçük mo • Güder ('3?969). 

halitl ve ibra.cat f..ılyetinUz ü. törlü ve yel'lcenl:i vesaitteın ~ami is.. 3 - Yd. '!Up. Tğ:m. Hüseyin oğlu Açırk ola.n tebliğ m.emurhıkları için lise ve orta mekteb mezunu olan f!f) 
zerinde yeniden bir canhhk &e.. tifade şekilleri düşünülmektedir. Bu Abdillbaki Tan (41979) · kekler aıra.smda utahsile devam edenlerle 18. yaşından küçük ve 35 y::ışıo ... 
tiftceii Dlllhakkaktır. Bu arada arada tüccarın 'bilhassa küçük ve • 4 - Yd. LY. Tğm. Y. Cemal oğlu büyük oıanıu kaıbul edilmezler. 21/7/941 te..ı\htn.e miısadif Paz..~i 
~etimiale yokluiu hisse. sa.ttle yapılan nakliyat ücretlerin ~ N1'1ı.a.d Oemal Akç1t (3!>118). günü sa.at 14 de İstanbul ünlversi•e baıhçesinıdeki Hukuk fakül!.esiniil 
dilen bazı mallıarıo hemen ceL den şikayeti üzerine bu fiatlar Ü - Acele şubemiZe müra.caa.tıarı. sınıfında müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
bi birinci p!llnda eelmektedir. zerinde de alakadarla·r tarafıınıd'an İmt1ha.na. girmek istiyenler aşağıda yazılı 
8-idad atqemİz Baha ıehri • tıetkiıkler yapıl:m.ak.tadır. Bu fiatla_ ( TiYATROLAR ) ile 18/'7/94ıl Cuma günü saat 17 ye kadar 
_: _ _ı_ Ma-L-'-- Ticaret Mücfür. rın bir miktar tenzili de mevzuu -
.Dl.iMie DLll&a b.i2:zat müracaat ederek fotoğraflı kabw J.üiii ve Tacaret OfMile iraıuİt bahstir. Rqid Rı:ıa Tiyatro&U nur. 

1. - Tahsil vesikası; 

vesık~la:-ı hlı.milen bir Jstid~ 
dette.rdarlık siciıl kaleınitl6 

k.a.rtı almaları ilan olu , 

ifleri üzeriMe ııörii~leo •Ol'l- e Bir mÜ<!.dettenberi Tıb ve 
ra A.nkaraya aitmi,ıir. Orada Hukuk Fa'kıü1tesi son sınıf talebe _ 
da bazı tanul.arda bulmutc.ıık lerinin Üniversitede başlıyan jk.mal 
ve sonra mahalli memuriyelİlıe imtihanlcwrına devam edilmektedir. 

Bu akşam 
Bağlarbaşı Halede 
- Asıhade-ler -
Korrf'di 3 perde 

2. - Nüfus tczkcreJ:i; 
3. - Hüs.nühaJ k:i\ğ~ı ) Bu 1kl 'Ve.9ika. imtiha.nı .ka:ı:ananlaf,.. 

dönecektir. Son sınıf ikmal imtihanları ayın 
'--·--·----·-·-·· ............. .,/ 15 inde nihaıyetlenecektir. 

Halide Pışkin tem.5illere ifi"iralr: 
edecekt!r 

4. - S"Jhhat raporu > dan bilaiıare alma.cı:ı.ktır. 

• 5. - 4X6 eb'adında iki ~-.>iraf 
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9 Temmuz SON POST_,. 

• 1-·l·· "O,CONOL ~. 
ı ·:~f-~ .~ ...... , •••• -

Bin bir gece a·1ca e ıcBi uasaB edilm~ 
Gönderilen ceva~ 
neşri devam e 

içinde 
•• 

L U'L U 
Yazan: ismet Hulusi 

Bir ıgenç .k.~dan uzun bir mek.. 
tub alclım. İmzası clia. S., dir. 
Zarfın .içine orı kuruşluk bir de 
pul 'koymu.ş, halbuılı:i mektuoon 
altında sarih adresi yok. Hususi 
oeevaıb .istemediği: anlaşılıy0r, pul 
göndermek ise anca'k hlifiusi mek. 
tubla <:evab isteyenler için mee-

Aral)oa biLn!rordum. Aıab löy ne k.a>dar da uygundu. Lafı kısa - Şeyhe veda edip atıma bin - r dir. istemeyenlet" için bu sü-
loıit;ıi gezecektim. Bir tercümana k.esmek :i9temiyıordum: diğ:im zaman Örnere sordum: twı tamamen meocani. ::;anıyorum 
ihtiyacım vardı. Belediye reisinden - Bu köyün adı nedir kızım? - Öğrendin mi~ ki, genç kız yanılm1...,. olacak. Her 
löyleıi tanıyan bir tercüman bul • Ne dediğimi anlamamıştı. Gü - - Öğrondim ,idi, şeyhin oğlu neyse ibenden: • 
lrllasını rica ettim. Bana Ömer is - ~erek beyaz di§leri ara.sındı.o iJe o menfure gizlice evlenmi~er, N 
rninde hir genç tanıttı. Ömer türk - dilini gösterd4: haber alınınış. Menfure ile evlen - - e yapmalıyım? diye soru_ 
~ çok kıt biı terciimaJldı.. Bele. - La la, sidi. mek bu çok. fen~, bu küfüı bu... yor. Size hikayesini anlatmalıyım. 

m1•nutı;ı 
"lçki bütün memnu

iyet isteklerine 
rağmen daima 

baki kalacaktır,, 
diye reiaıi: Türkçe bilmediğini, lafımı anlama Recim 1a.znn. Kızı recmetımişler. Hülasa olarak Jiyor ki: 

- Tiirltçesi k.ıtıa da aize derdi. dığını izaılı ediyordu. Arabca. ne iyi Ölmüş oraya gömmüşler. Şimdi de 22 yaşlarınd:ı Use nı.ezunu bir • lstanbul okuyuculaTunız.-
ni anlat&bili.-.. Köyleri iyi tanı<lığl loZl!m dıeıı:nesin.i de biliyordum. O- her geçen mezarı rocmeder. Biz genç kız senelerce evvel bir kasa .. dan M. F.: 

"İyi bir 
içki al 

neşriyatı .. .. 
onu ne 
e İzmit ok 

T. Oktar: 
rr"bi köy adetlerine de vakıftı.-. Kı .. nu ııöylodim: de... badıa. muallim vekilliği yaparken . . n .. 

ı vuzJ..ıiunıdan =momın kala<:ak. ~ - Büneyye inti tayyip. - Sus ~di, kamçıyı suratına 12 yaşlarında bir erkek talebe~i!1e c- Her devırd~, yer, y~r ture- .,,;;~~irkimoill 
•ınlz. Gülen gözleri o anda buğula.o - indiririm. yardımda bulunuyo!'. Çünkü bu ye~ muarızlarına dr~ğmen; ı~k~. ka- ~·oe., 
L. Demıişti. Ömer çok koşan, az dı. Bir yaraya dokunduğumu his • ÔDıer yJdınmTa vurulmuşa ben.. talebenin ağabeysi iki katilden a- kyı '-~akve_ şartslız unyal yuzu:ı_:d<le mas.na ve iyi 
""Onuşa,n bir delikanlı idi. Hele hiç sertim. z~~!· _B~nirn bu !.a~da hiddetlen _ sı.l~~r, fakircii~. Fakat aradan ~~ld~r:n h":ldzearbar arhı~ m~1 - tıuitur. İçkıi, de 
g\ihn.ezdi Ben.imle çabıılt anla~rş- * Ö dıgmu ılk defa goruyoıdu. 1 bJ.r muıddet geçtıkten sonra .kasa~ illf tt dev ~ kt . °""pa · e yeti teŞkil 'le t 
tı. Yalnız ona tuhaf gelen hitabım - ~ulübeden. ~pey .. uz~~-~ mer Biraz gitıtik. Saçları sakalına ka- hada k~n dleyhiııe bir dedıkodu ~ ~ . am e ece . erdi.r.A oakları üzeri.nele 
dı. Ben Ömer dersem, c;anki ken.. benı beklemi§lti. Gorbdır· ~ .zab~~lkn rışmlş yarı çıplak bir erkek elini çrkııyor, ctalebesile sevişiyor> di. ~ Içki.nin ne tatlı ~ır be:a oldu.. ohnuıştur. Bi!-
dine söy:l.en&ıiyormu, gibi bir ta.. yüzüme bakışında gayrıta ıı u:zıattı: K bu .. . gunu •uzun uzadıya izah eaccek de v;ukuastın çoğa 
"•r ta.lt~ıyordu. Muhakkak Ümeı vardı: ye. ız nun uzerın.e orasım - T F k t ı t.ı - h ., • daık. 
d Ö 

- Zeki.tek. terlced:iıp ağabeysinin bulundugru ~ ~; a .a ~ a ~asıı:n ıxaye- _ ı sarıf :re 
Crn.emi j~rdu. - Ne oldu mer~ C b d k Ö ıa.ıakii ıı..,,,,, teln-~ı.. d n-k • b ıb ·ıı.J·- E-

Bir g;m Omer1e birlikte bir A .. - Fena sidi, menfure ile mü e im en para çı arırken, • şeıhr€ gidiyor. Ağabeysi- de hir ka- 1: ~tçk· u.ue k ı1.11.d~~ l~yu:~l- -~ .. uu. ge~ 
1'b ltöyüne gidiyorduk. Daha kö • kaleme çok fena. Şeyh bibrse fen; mer söyledi: zıa netkes'nrl~ 17 yaşında bir kız. tırs~ *' .. ı . ~asa _. e. 1 e : mı:> gunu_ kanı~. b~: 
h g:İn:noden yol üzerinde sazdan aidi. .• - Şeyhin oğlu sidi. Kız c;Jdü. O la evlenmek mecburiyetinde kaL suıa.line ve~emleccgımız t'~ayı::> ve eger kıöylu 
>'.apıkn,ış bir kulübe na.zarı diltka - - Şeyh bu gi.irzel kızla konu§- mecnuın olıdu. m~. Genç kız bu vaziyett:: tah.:ım. cevıa.bı.na bı_: de tatlı teb~ssıum ııa • .kıuma.rıa dalıyo 
~ cdbetmişti.. Köy to!!lu olduğu mayı mcnetıti öyle mi? Mezarın yanından geçiyordum. mill. edemi yor. çıhp hayatını ka_ ve ~k ~azım geJ~cektır. . . ~~ ve _an'. 
n~lde bu kıufübe uzakta kalmıştı. - Memnu neli Bir kı~ ç<>_cuğu bizi görü_ncı; k~.ç - zanmağa karar veriyor. Ftikat nü- ıBır ıvaikıtler, debkanlmın bırı oz evladını old 
~tımın başını o tarafa doğru çe - Köyde ~yhin misafiri olduk. mak ıste_?ı· . Y ~)unu .. kestım. ~~-ze~ .\Is te7'Keresinı 12 yaşındaki tale- yakasım bu .ta~~ı iptilay::: kaptır~ ~ep o menfur i 
\'ıtdim. Mi!>afirperverli.lcte kusur etmedi kız çocugu ımış. Dovmeler yuzunu bes.ınin çaldığını haber alıyor. GL mış olacaık 'Ju; uç beş ark.adaşıle ger lbu menfur 

- Sid.i gitıme 0 tar f Menfure. amma eözlerini Ömer bana tercü. j harab etmiş. Onlarııı altında Lü'lu- dip al:mağa karar \•er:yor. E-.·e gL. buluşur, gceenin . geç . saatlerine h~le ~tirn:ıek i 
• - Aıiliunadun ~e~ ne var m.e ettiği zaman, mcnfure ile konuş...lyu görü~ .. gibi oluyordum. d'yor. Kendisini misafir o.Jaf'ınalkadar meyjrnn'.:? koşelerınde on~ar_ hıssedılır hır şe 

ki... ı mam yfrzüınden hana muğber ol - - Lu Ju. . . alıp yalnız bırakıyorlar. Bir rr.ü<l- la kadeh tutuşiur~~uş. :: I~in zaltı1lmah ve te 
Ömer 'koo:b k.ıorka etıalına baık. duklarını anladım. Köyden ayni. r Demek_;en kendımı alamadım. deıt sonra içeriyP. ıri bir adam farkına var.in annesı bır gun ona: dınlmalıdır. 

tı: dıO...m zaman Ömer bu bahsi uzun Kız çoc~gu bo. ynunu. büktü. O l ' . 1 
0 -·· K- h.i h ıgöriryor. "Kızım. Og-lum kara sev- . «- ğ um oemıi, an aş1lan sen Asırlar bovun 

B" lo s10· D kk 1ı: latt - an ye u tı. J 

bıc:fure ır or~a. .•• ı, a a yo ' o uzu~ı;n yüz~~e dövme yaptınn1yor. O benim a.blamdı, d_~di. ve koş.. daya tutuldu, buna sc:~b de Sf>n • .:Jjl'ete alıştın ... Bu hareketinde safrübi bir mille 
1 t ·· d k bold Om sin. Ya onunla evlenirsin, vahud devam eder.,en seni babana şika- <riıbi sag~ıllam vasa balck 

1 
ld - h')j muş Annesi babaısı köyün tara sa.. u; goz en ay u. ere: J o~ J ~ 

du'lll. T·~ ~ ~e 0 d~gunu d 1 Jk{ : hibi · zenginlerindenmiş. Kızlarını - Atımı tut; d~dim. da seni bund'an çıkarken öldüre- yet edeceğim .. > d'i.inyı:rya örne'k 
ky- Hur. çb e b olvkmel e 1

,_ eln ı evlerinden ıkovmuşlar. Yüzünde Mezann ü'5tiinden bir kaç avuç cck diyor. Ktz düşünüp taşını ye~. Delikanlı babasını sever Ye o Keyif verici 
~ - · · · aını azı a ı çı aıın K:O • • L J afd kl B k zl kl · de ·ı l<ltıll<J 11 . .. . d . . dövmesi olmıyan hır kadın namus- çaır;ı taşı ım ve uza ara attım. ir urna , a an.cak nişanı ka- nisbette sayarmış, :ınnesine şu ce. İÇ1'11 ğı dir. « · 
1 a, e en uzenn e mavı r~ım. J a.dd- _Jo~ı . 0·· &.. l -..:ı~ B.. 1 k ta b.. b . .....;.;..,;; .ı.. •• nu her z er vaırdır ya i1te onlar. Arab ıkabi _ 1 u eo& eımezmtŞ. _ovme yap ~ I . .,u t."UJyor. oy ece ÇOC'U· u- va ı vermış: ..,.,. ....... •uıu 
tclerinde bu bir adettir. Genç kız. tırsayrn~t; o.nu~ 1şc>:h1 ~dglun~..ı..alaclak- zmirde tren bir adamı yümü!ş olur .. diyor. Aileyi ikna e~ c- Paki anne ... Emrini yerine tir. cSağlam kaf 
zar dıok.uz on yaş.huma gel<likleri mı~ Şe.r .. ~n og u ı en e :ıe.ru. o a. - di·yor, .gene ku·rnazhkla başka bir ıgctiroceğim. falrnt bir şartla . .. bul.unur> 
n~a.? alınlanna; yar.akluına; çe..ı' ~t· 0 kız ~.~1. kan~ .. Ome~m parçaladı şeılıre gideyim, çalışayım, çocuğu Yarın akşam evde güzel bir ıçki lhanda 
tık ~.1rı~. dövme yaparlar. Ve u - ın_ın :rm ı.gı '~ n ta var ı. İzmir da yanıma aldırırım, size de para . ası tıazırlıyacaksm... Son de- me sözler yaşam 
ite ıL~alı' leci oldukça. yüzlerinde le~ Şeyhinş oghin~ kı~! __ sevıylordu. Kız da (Hususi) - Evvelkı ak- yollarını. diyor. Aile kanıyor. Kız fa ıbu n eı :ıamla kar- bir millet için s· 

n ».J "-al Ö onu ey ouu ror asa o gene şam üzeri ..;aat 18,30 sularında 
v '"'lC ·K ır.. merin ısrarına · · · nıüıfius teikeresini alıp kaçıyor. 1 /k.arc::l'Va içeceg~ iz. Ondan sonra !Bir cemyıetin 

ra~:n tn.cllakııJJU yenemedim; atı- dövme yapbrmaya belki razı oluı- Basmahanede feci bir tren kazası K d d . .. d . ·rv 
hlı surdünı. du. O da neden zorlamıyoıdu ki... olmuşwr. onya an a mşanı geri gon erıp ilkini~m huzı.a unu.ı tövbe edecc-k kıurulan kazanç] 

Ônı.e * Verilen mali\mata göre, gar ci- iziaıi ikıay'bettiriyor. ve lbir td:aha bu me!'unu ağzuna beraber göçmeğe 
. r: hizmetime ııirdiğ;indenbe- Fakat aradan bir ınüd~ret geçin.. kou-m<>yacag-ım., riıhıte inkrraz bul 

ri ılk defa peşimi talr.ib etnıernif be.. Ömer hep yanmıda kaldı. Üç varında manevra yapm,akta olan .,-A-
tıi ya]nız bırakmı~ı. ' sene ııeçrniŞti. Yolumuz gene ayni makinist Ahmed idaresindeki lo _ ce bir aıhlba.bınm evind~ otururken c- İyi amma oğlum... Baban lıklann akııbetler 

Kulübenin rk.apıaı önıünde on beş köye düştü. Köye yaklaşırken. giL komotiıf, o ::.1rada hattın üzerinden bir postac~ bir 1,?ektub getiriyor. bu y.aşa gelmış, a~ı-z.ma işretin ye araştırırsak, i 
taşında kadar görüınen genç bir zel Arab kızını d~nüyordum • .A. geçmeğe kalkıı;an Ramaza 'smi Bakıyor ki çocugun el yazısı. Kor- katresini bulaştırmamış, bir de him 'bir amil ol 
Arab kızı. vardı. Saçları simsiyah caba el' an menfure mi, yoksa ni - de lbir axrı.cley~ çarpmış, z~,·~Uı ~ kut_..:ı_~e ~~t iç;nd~ kalı!or, mek- 'jsteli'k seninle karşı ık.arşıya otu- e Barsa o 
Ve k.ıvırcık. Yüzü toparlaktı ve dak hayet o da razı olmuş bütün bir damı. ilki par~a yap~ır. Tahki _ ~·uu ~ ...... ty! gen venyor, or~- rur da nasıl kadeh tukuşturur? .. ı. dan Yaml Ziy 
tasız; gözleri ı~ık dolu idi. Ben bu giizel'!i~ mahvedecek dövmeleıi ka.ta d"''"am o'LUıımakt.,a'ır. dan kaçıyor. .takat bu korku yu_ 
t .. y ., «- Benim tövıbekar olmaklı_ 
lladar ışıklı bir çift göz hayatımda yaptınmış mıydı? Saz kulübeden e.. o- zi.inden hastalanıyor. Hastaneden 
~iç göımemişıtim. Bir yabancın:ın ser yoktu. çıkınca eniştesinden k.mdisini ğıım için bu dediğim yapılmalıdır. 
~aklaştığını anlayınca ayağa kalk ;. Yü.rnFıııde sebebini bifme:diğim Yat deri fiatları ça.ğınn bir mektul:> alıyor. Kalkıp AklSi takdirde iç'kiden vazıgeç-
~1· Çöl kızının çıplak endamı·na bir sızı peyda oldu. Kendi ken<li • Fiat Müraık.aıbe Komisyonu, yaş gidiyor. Fakat ayni şehirde bulu- mem ... > 
llYm-anlıkla baktım. Kaçacak aan - me: deriler gibi kuru deriler~ de fiat nan ağaıbey.:;i kendisini kar.şılıyor, Kadın<:agı-z, bakmış ki olacak 

lrııştım. kaçmadı. l11klı gözleri --0 güzellik mahvoldu na. koym.ıJt işi üzerinde me~ul olmak- alıp eve .gö'Jiirüyor ve evde hapse- gibi değil. çarnaçar kırk yıllık 
~n.-ni}"dııle ~r<lu. Ö • Diyood.um. Atı'mı gayriihtiyari ta~ır. ~ra ?azı kimseler yaş. de~ - diyor, ondan oonra da talabesi!e miiıteassub a)~aline baş vurm..ış, 
~ yamında olmadığı için kendim evva-lce kulübenin bulunduğu t>ara.. l~n. hafif hır kurutm~ ~meli~_esıne sevi.şip evden kaçtığı itf.amile bir yalvarmış, yakarnnş oğlunun bu 

uışacaktıın, billkaç kelime:l;ik al• fa sünlıüm. Orada üzeri c;;~ıllarla ~bı tutarak 'tk-uru den diye yüksek h.izme1ıçi muamelesi görüyor. Ev- gar.lb te'klifine ihtiyarı güçlülkle 
'e.l>camld.an i~.ade etmekten haf- örtülü bir mezar vardı. fiadarla sa ışa çıkarmaktadırlaT. den çıkarılmıyor Evdekiler dışa- razı etmiş .. . 
" çare yoltu. - Onun mezarı olma.sm. Bu va:zıiyeti önlemek iç.in Mürakabe ffiri..ı,.,.1 · od k'l'dl' Anne, e ... tesı· akşa.:n kocasile oğ-

- l~eyk. y·· W• b .ı. __ 1 ak b K . b ha k . k. nya 10~~ er onu as·ma ı ı ı- .. . 
~.. uregan · ur-5.U ar mezann a oınt5}"0nunun u re eti ço ye.. l K _ı.. h . !•una mıülkemmel bir içki sofrası 

..), beclmı. (l'Slllİn ne)) b Dod hnı ..... ,.,., Bu b" "nd •' riiJ:mek.t d' o·- ta f yı<:Jr ar. ız c~ıcnnem ayatı geçı- k 
'il·. ceva ver .. fi an ayrı -y....... ır muam- n e go e ı:-. ı~r ra • . n.. lıbuki aau..a.,.· okrumaktı!l" hazırlam~, d<?likanlı da a:vrılı 

ma idL tan Sanay· Birligı-"nin derilerin bor- rıyor, 'l.ıa "' J=>l · ...,. tak 1 
' N ? •· şerefine eve biı- incesaz . .uru 

Gene ıeY'hin misafiri olduk. Ö- sadan geçmesi iç•n yaptığı müra .. e '?'aıpayım · .oıyo:·; davet ctmı<"+ir. Kerahet vnktı gc-
meı-e aıdtl sıkı tenbih ettim. Dak.. caat · muamele görmektedir. Neti • Bır tek kelıme ı.e cevz.b vere- -s• ak i.r 
'- ı. . _!..]' ~ı.L·k k cena'n bir ı'k1' gu"ne kadar alınacag-ı ceg~im: Masal sc•ylcr-ıC'kten va7~eç. lir gebnaz, ':>ab.:ı oğul r ı so ası. 
ır;.ası.z .ıuza iUU ıawı;.J at yapaca ve TE'YZE (Devamı 7 nci sayfada) 

- Lü'IU. &idi. 

c- Her nevi i 
zararhd:ır. Bu ai 
]arın düştük 1 er.i 
şahıslarına değil, 
rı cem.i)'t"te de ha 
da burada '.kaf 
binbir rezalet 
bence şuurlu bır 
ne edeceği kinıre 

içki içıen, alkoll 
turan insan, otori 
cav:iıb bir mahlükt 

·Hangi sınıftan 
ki müJptelası isti 
meğe. bayatını ve 
meğe mahkumdur. 

(Devamı 
"- Bu arabca k~limeyi 'aaha mek
kı.'._bde kıraat lUta.b lndan öğrenmiş. 
~nci demektı· Kıza hu Uinı bana anliaıtaca1ttı. tıahmin ediimektedir. 

d A - siinden pasaz:m. Kalıırı kaşları gö 
yana açarak. gerın i. ~1 aça.. · d Anna' biraz dalha inmi"' .. 
ıbikiti.ği kadar açtı, esnedı. Yukarı - Iyisin ya nıa am ··· :-fJ 

kaçan yeleğtni göbEğ;nin üzerine - Sak iyiyim pa.;;am ... Sen de diklenen ba.:p, gıdı 
·lk ı · · · ? et kaidelerini biraz çekti, uyıwpn bacaklarını sı e e- ıyı.sın ...• 

di. - Esik olma :madam! Nasıl iyi meğe ba:şlamı~.tı. 
Yazıhanesinin 'başına, bütün haberler&n var mı?... Biraz evvelki i 

nesiçleri gururla, azametle örül- c.Ne diyorsun!:. u ifade eden şimdi, otoriteyı çat 
3 DÜIVTA 

mi.iş lhüıcrclerinin ac-as1rı:1, protop- uzun ıbir gırtlak sesi... buçuk kat ger-d 
Yazan: Na.net Sala Cofkun lazmalarınıo terk.ibıne kadar ken- - Neler ·ı,;ar pasam neler var. gözlerine taksim e 

- 12 - ıl dini lbeğerurn~li'k sızmış bir insan Sc-n yalnız emret... iş ad~ı vardı. 
~ ~n merak ede<:eklerini ak-ı 'r~ ge~e. burası çok rahat.> ı kenara fırlatarak, kendis nı 51 ara jestile geçti oturdu. Ges1el di:rektor, ses\nin tonunu - Daktilo Mua 
iç· bile getirmiyordu. Artık onun diıyorlardı. bıra!ktı. Ce'bınden küçük bir not defteri biraz dıa!ıa indirmiş, ağzını biraz ğır!. ·• 
~ ciü.ID!Ya, ev, zaman, mekan ıBir an düşünebildi? Nevinin babası çııkarm;ştı. Son yaprağını, parma- daha alete yak~aştırmıştı. - Başüsbün·:? ef 

tı.1 (B~ dalı~aların. ;ırue~ğın.~an baş.. Beyne:knıilel inşaat şirketi gc- ğile yulkıarıdan aşağı bir şak.~! Ç:- . _ Ben bu akşam uğrayac~ğım. Daktilo Muazz 
tt end:ivenli bir yoku.ş onu lkıa bll' ~n olabılır mıyrji. ınel direktıörü beyerendı aziz vü- ze.r6k .g.ö7.den geçirdL Paıma.gı kaJb c<lenlerı hıazırla ... Tertıbatı~ :nedıen emri tebell" 
~ay caddesine, tramvay cad.. ~<iatılınış, n~m~su .. çalı.n~ış, 

1 

cudlClrıını yasladıkları gen:§ kol- bir ndk~~. cı_~rmu.ştu. nı al. Yalnız, g~o.en defa hiç meın- l:oyasını ancak gL 
~ Uı karşısındaki · karanhk lfahlşe muamel~sı gormuış ,bır m ... tukıtan ayaklarını ,kendisi karlar a.. Defte~ı o~un~ koy~:1; kapa~- nun olmadım. Bu sefer az müsta. 'kapısı önündeki p-0 

b alt tenha bir deniz kenuına san olarak, fakır fakat temız evle- u· vazı .masasının üstüne at- masın d~ye uzenn~ kagıd açacagı mel isterim aklında olsun! Cok ma.Aiaısından fırıan 
14~tı. ....;,.,,.. ~bilir · di? G" h zame ı J • • ' • 1 8e ......... 5~ mıy . ~a ını 1 m:ı;ş, ık.asası derecesind~ cıolgun lbıraıktı; şı~ıı1a!ılıkta_n kavuşmayan genç olsun hatta... nasınıda taze emek 
~nrin bir rü~, önünde k~y- kime söyliı!ebil~~di? Bu g-ıınahın 1 göbeğini sanki dmcağına bir jnsan .r.ııı..-J!darıle tele.:onu kavrad,., Teldondakı muhatabı sözünü bilmişti. Paravanın 
gE!tir _da~ar • bJra~ . ke-ndis~ne t~ri 'kaibıl degıldı. . oturı..~uş gıbi, kaıçasından diz.. Kadran ıb(:'ş dP.~3 c.1Öndü. Cevab kesmi.."lti: tarisini biraz daha 
tirı llliştı. K~rliı sahilin, gemıle- Wcudunun her tarafında bır lePme kadar oian kısma yerlPştir- be.kleılken saatm altın kösteğini _ Pasamin tabiatini bilir!:n. biraz daha ın..ıkarı 
~~l§ı'kları, sıyah sulara yaldızlar lkıesiklilk, başı~~a h.i.ır do~me, ~ğ- rn.işti. Elinde, parmakları kaunlı- parmağına saı~ıp çözüyordu. Körpe piliçleri sever. Elnıide hir m.aMdı. h 

t-ı .Yordu. .. .. ızındıa ıbir ekşılık hıssettı.~ynıne ı gt-nda ıbir pro tutuyordu. Ortasın~ Beş ra'kamın birleştıği nwnara T 1. k uaz:zez anım, 
uır +,,,,.., t t _;ı parça var... am pasama ay; . • • . 11... .. - .h 
.,, '"""l"n us une o Uı'IJU, ,L.,,;;,...., bir alev <lalgusımn hücumu. dan yarılmış bir böbrek enindeki Cewiıl.J vermişti. M .. d' . h.. . l 1 nın u ı'l.WV'll. ·~~nJ11.J1 
.ı.erde ıkl d B 11 UV&·~~ - u ırı umumı ueyın sa ya arı kl .1 .:ı •• _ kl 

l'i ara.sın n ;:;~~ ~1:1: .~· ~~ ~·t nu duyıuıyordu. Etrafım baktı. Hiç 1 dudaıkları arasından tasasız du- Sorou: akı:yord.u. üstüne r;ıkacakmış gibi, na ~rı e ıd-uıuaa : 1 

J'etb-ıi a · u_r~me ~ a 1 L- ıbir şey görınıiıyordu. Bir vapur 

1 

manlar f:ı.Ş'.-nrtı.)~Or, diğer eli bur- - Kiımsin?... masaya sokuldu, göıbeği miı.ni ül. :"ll. uş, -ar ro 
lı~es ~ kayı~e~J·~. H~lı h\z~ ıprojefk1:.örÜ, hir yıldız akması ha- nunda, delik1erınrn kenarlarınd'an Tu.i.~i iltihablı !bir ıkadm masa da'ha sokulacaktı. bir ''IÜıcud taştyan, 
~or ab~~~- . _nu~ e ~ aTa~; linde gözlerinden geçti. Zaten an- ç•lktm•ıış tlmlla~ 'k.opanp 'koltuğun sesi: _ Deme madam!?... bir genç kız ... Yah 
~ ' 

1
. oırımn uzen~~ yı 1

- ak ib"r adım atmağa mecali vardı. j göııl.i.nmeyen bir yeriırıe ;:,il!r\iyor- - Ben Anna! Telefonu kapacuktan sorırn zile Liüıbali bir tavır 
b· • .gemıler, karşı sahılae seçe. <= ı . ' 1·k . P d ıfdi;ı;.: 

1 
.. b'ld" ~· ~ Yanlış a•tılmış bır adım fe a etın_ <lu. Diye cc.v\ ab verdi. bastı. Maroken kaplı, orta halli törün karşısınd:ı 

h~"'6' ev er, gorc ı ıgı ne varsa, B f d - t . - dd t .. b k k t H · B J'k 00 · t~i lbirbirine karışarak, mutta- sebelb olımuştu. uksc ter ~1ru ~.ı- Bır .~.. c , uç
1 

uçu ·:.:ı ?u.dcr. - a sen mısin canım? e- bir ailenin yarı sene ı - tçesine - Beni emretmı 
dönıüyıarlardı. lan :ı:»r adım onu ·ur ara ı ece • .. ı. danı ıg ·~l~e ya\ aıımıd, mdes' , nim ... Tanıdın nu beni?... muadil bir para yutmuş haşmetlU Dh-dk't'ör, kaşlurı 

L.~lerini 1nrpıştırarak sulara !Doğruldu., derın bir nefos aldı. K p:ırıltılı ıg'öz1erı avan a,_ aıgın Göbeğ.ırıi hoplataı·ak .gevrek bir kapı açıldı. Paravanın arkasından da~ilosuna baktı. 
~ı. Siyah dalgaların ucundaki linde sı!kı '>ıkı tulıtuğu çant~sını da~gı.n durdu. Sımra b~r~~nb-r~ lka:lıkaha attı. hademe görünr.ıı.üştü: Zıtindeki sert hık ka. 
t~Y~/. lköpıük!er ne kadar güzeldi? ve lba~ndan kop~r~r dcrec~sın~c dogrı_ıl~u ... K~sa, fa1'-at enli oır ~e: Telefon konuştu: gül' u-- - Efendim beyim!... bir ıgemi gibi iıkiye l 
~ ona kollarını uzahyor, cbu- bir Ş!d<letle çekt·gı şapknsını b,r şe kOlru.nu and ran kollarını ikı - Şimdi tanınusımdır, Genel direktör, ciddileşmişti. ( 
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SOM POSTA 

• 

( "Son Posta,, nın bulmacası: 1 J (Resmi Teblig~ler) içki tara~~ları Japonyanın Ani 
.__ ---------------~- _ _ (s.,tanfı 5 mca sayfada) tt h k 1 BıınlaTJan 30 tanesini hallederek ıbir arada yollıyan laer Giindiiz ha va :: batana ~arşılıklı kurulm~lar sure e are e e ı Sekiz Alman 

şehri 
bombalandı olaıyacamaa bir hediye takdim edeceiU kı ı c-~ ilinize beybaba!.> geçmesi muhtemel 

SeNaa lal•: 1 .ır.2 3 4 6 . 7 8 9 "io & D arı •- Şerett~ daim oa.l&nız oğ-
ı - Bir tumat Loncfra 8 (AA.) _İngiliz ha.. hım.> (.......,. ı inci aa~) ~dra 8_ <.A.A.) - Hava neza. 

(S) Tanrı (3) 1 tm.i tebı:;:.:. mı*addemesile kafalan çekmegye rafından idare edilmekte ve 3 ret.rnan teblığı: 
2 _ Miiltemmel va nezare n ...,.... Düın. a b' , lb mba 

{3) bır kadın ismi 

2 
İngiliz hava kuvvetleri dün aub ~- mil:yuı azaya Saltib bulunmakta • ~ece ~rçoi{ v rdıman 

(8) cephelİnıde dütmana kAı'fl taamm Biraz vakit geçip te mecliste dır. Yeni birliğin gayesi Asyawn ~ g~r~>ı Almanya üzerine 
3 _ lçml§ k1'i • he.rek.etleıine devam etmifleıdir. bubman inceeaz da ahen'ktar ve selame-tini ve cihan sulhunu te • bireum e~tır Başlıca hed<!fleri 

(8) ~ Ağır bomhardıman tayyareleri ava kıvrak naflıınelerle etrafa neş'eler mirıden ibarettir. Kolonya, 0.mabruck, Munchen 
ltay:Aıı~ıin.in refakatinde olarak. saçınca, ömründe a~ 19ki ıkoy. O.rdım ~a Ja'I) aıya amiraL GJ~ Frankford ve Munstel' 
Albert civarında Meulte tayyare ma""I olan JOO.teass.ıb ihtıyar lik dairesi sözcüsü ~erdlği bir be. ~:len _teşkil etnı..iştir. Her şclıtt 
fabrika.sına ve Bedıune civarında ~ hunışa gelmiş, ayağa kal1'a- yanaıt1a Japonyanın en büyiık büyülk bır ha•ıa teşekkülü hikum 
elek~ fabrika~le k~ya fabrik~ : rak fıkır, şıkır oynattıağa, anne de tıeblJtesinin Pasifik Okyanusunda ede~ geniş ~~kyasta hasara se -

t - 8oiuk di -
nrıar haJ"Vanı <!> 

aına hucum etnıiflerdir. Bu aoo .İÜ bu -.-d li lr .. ·_.. d 1 .... ~..:.. .... .-. A 'k 1 ibebıyet vennıştır. 
hedef yükaek 'n.filik kud tind .. ....,e manzara .-u~·sın a e .,_.wgu.a...., merı a ve ngıltere _ Giirzel h " . 
bomb:larl birç ~ ya ~ba e Çll'p8l'Ü teq>o tutmağa ıbaşla. ııin hazırlıklarının Japony:lya mü . 00n:~ hucumu t.?~ıl ~ 

.. 8Öliİa ba.sta.lığı s 
(1) 

~ - Şekil 'ft'rlll8 6 
llet.i C5) 

8 - Beyaz t2) 

8Qnuna bir <R> ko 7 
1\lp ta via oynayın 

8 

ları . bda emu:ti nem - mışt... tıeveociı olduğunu ve Çinin de mış ve . ımanlar buyuk bir D . bfil ~- tuımn & dö!1l>eşı mamur ahenk gece. buna j8.l"ciım etmekte olduğunu ımuva.ff~!etle başarılınışıtır. Tay 
Blenh~ · ~d L __ L __ .ı nin ~saatlerine kadar ayni cn.c:_ söy!emiştir yareler donet·kcn arkalıırmda bü-

cuıı: tipın e UQlll.Ual"Olman ı.._ı..._._1 -s- • ... mır y!'lnıaınla b km 1 d F b 
tayyarelerimiz, Holanda aehitleri a.. ın..uın..ııuıua dE'Vam etmiş, ihtiyar ba. Sömi: Pasifikteki vaziyetin Ja_ J......,. :-~ r ıra 1§ ar ır. a 
çıldarıncla himaye altında ilerlemek.. be her kadehi dudağına götürdük. poo.ya için daha ehemmiyetli 0~ _ ~i!ka ıbın:1~~ını:ı ~.e antrepolnn Yl-
te olan ve her biri iki ila bet bin ~ hududeuz bir neş'e içinde: doğunu eöyliycrek beyan3tını Ja- ıldrğ~ ~lmuştur. . 

(2) Yak~ 
bir ülke !4-) 

'1 - Ucm J'i :me.ı 9 n> ._--ı~-10 tonilatoluk 8 vapurdan mü~Ueb. c- Yaşa be oğlum ... Beni ihya pon donan.mnsma intıka! ettirmiş. ~er ta.rafta~y Rhur ve Rhm 
8 - Ka.ç (7) b~Iun.~n dÜfman kafilesine §iddetli e_.mı •.. > diyerek yekunu bir hay- bu donanmanın her zaman hazır mın~rım:Ia dıger bazı hedef -
8 - Beslemek l l hır hucum ya.pmıttır. Altı vapura lıyi bulan rakı şişelerinin dibine ~u, ve verik'C •k iş' b" "k !ere, bi.!ıas.sa Dussoldorl, Dws • 

lt) Bal -.eren tlö - bombalar •bet etmiftir. Blenbeim dan .... 'lrw.i..f.ir. bı"r ıı.... • ..1-etle b eğ kı t~yub' burg ve Krefeld'te-ki hede!lerc hU-
Clk C3) bl,Yy el . . Cal . klarınd .._._..'"""!r" llWU&ll. aşaraca IJlı a ı ır ed 'lmi , . 

10 - Bizi doğu. 12 d'y arbir enmız k an~İ _açı h" a Yatağına uzanmağa vakit ve şekilde 'iıfaıde etmiştir. cumOstendı ş.Dır. ke 
ra D;;m-;••-----ı...- ıg~r vapur ~. esıne ucum mecal bulamayan ve bir kanape. . e, un nque, Boul~ 

n C3) Abide (4) etnuı ve 2000 torulawlult bir va • de sızan ilıti sabahl · .. 1 Bunlarda~ .anal~lıyor kı Ja - ve Denhelder al)klarile Amster • 
ll - ~ uandJran m 4 - Aze~ı (t;) Beyaz (2) pur ve torpille mücehhez bir hü • . . yar, . . eyın gaz e- pon)'Qia Pa.sı.fik ve şanki Asya g.ö_ darnıChlki trol de olnnm? da da. 

0~2 - UM aelmek (8) Soy kökü 5 - Telefon nidası (3) Pelte pi - cumbotu batınn11lardır. nnı ~ ~ t~1\~ş olı;:~ lca~- rıüşmeleri yapılmakta ve Amf'ri - ha hafit ~cumlar pya~~ştır 
llv (4) Arka dl.fler •3> AJmuı tcbliii sını ç""!S~nnış. a 1 ır 58 ma • kanın müdahalesi dai?na gözö il3 · • • 

l'llbnclan qaiı: 6 - Yemek ya~~ ,.«u Cer&hat (4) Berlin 8 (A.A) - Alman OL ~~ ~ ~aşla ona şunları nünde tutulduğu için kat'i bir o: nm ~a~fn::tş~tta 9 tayyare.. 
1 - Menhveıı PllJÇUI <'7> ile (2) '1 - Sıçnya.n muzıç hayvan ~~) duları ~.,kumandanlığının tebliği: ~- . rar verilmemektedit'. J 

-~ - İstihla (.i) Ölü sa.nla.n bft 8 - Ya1"V3mla. (4) Acının aksi (5) İng:iltereye kaı 1 rnuharebed AL c- Aman karıcığım demış, koş (RU ") 8 t • 
9 - BeJU ('2) Nida (2) man hava kuvve~ferine mensu~ mü biz.im oğlarıa söyle... Tövbe et.. ~Kay..şek;o ~esı saa mesai 

3 - İmamııı ~ına sardığı (5) Spor Hl - /tJ'1* koymak (6) Kıpafet him teşekküller dıin gece iyi tartlar ınekte acele etmesin ... > e l'Ol'e Ankara, 8 (Huauai) - Cüıad9 
9'1lara -.er:Uen ~hliyet.name (8) (5) altında Stamton limanındaki aake. Seıbeet Çin reisicümhuru ve ancak sekiz ... t veya daha az çalıı-
-----h--1-.-.-d--b-.--k-- rl hedefleri bombalamı,lardır. A. ı·çkı• aleyhtarları ~ General Çan..Kay. tırılmaaı icab eden i,ler hakkında Bursa ava ısın e ırço iır çapta i.llıfi1ik ve binlerce y.angm Şeık ~ bir nutuk söyliyerek nizamnamenin tadiline aid nizam _ 

bomOatınt a.ntrepolarda, dolc.larda • • Asywuıı nw.auam nüfus kütlele _ amne Heyeti Veltilece taadik edil. 

ko••ylen• SUiar J•Sti.la" etti• ve J.ate bakımınden .. ~.bemmiyetli Biz ~~k!:ı'er~ rinden ve son&uz kaynaklarm~an mittir. Yarın mer"iyetc; girecektiı. 
fabrikalaıda pek büyük baaarlar . . bahseenJ& demokratların P~ barekeıüne ı--, _;:..., __ . 
yapwna ve bi-.n.k buy" ,,ı_ l ve iradelıenne geın vurmaia mec- • ...:ı...: • tl .. ..;ı_~...... l . 1 .:ı. --~ §U :.~ı söy)e.. 

""""Y .,...... u.. yangın ar .n...~ ~'\- b ~- ıeA.l vaıye ~nu V\:gırınne erı -- .....w.+; ... . 
,. __ ~ . . . " . l' çıkmıttır. 'buru:z. ID&Unl topye.a.wı ır yasa- ~~;,,ini "uku bu d . • ki ......,. ...... • . 

ti]• ,.,..arah 1 inci aarlacla) Geyveyı de sular istila etmış ır. Diy ılı la c:Jeiil devamlı teJ:kin.lıerle temin . . e1-·' çu enızoe c- Vazıycti kolluyor ve ani,._ 
~ maruz kalan bu sahalara Ziraat Ban.kast istasyon, hüku:r.~\ ger ava ~luı P~· - edEbil~ğimize ksniim. va~n A~las denizinden daha kilde lıarkıete geçmesi maht el 

lidere'k. mahallinde tetkiklerde bu me""'am askerlik dairesinin bu - munth ve Magetc lımanlan ~ .... • t_..,; L..:- te .. ır;ı~ı, · .... "tM 1 hind ebEum»yetli olduğunu smrlcd\k dri em -~ • • , .... y J • • bna tevciı edilmiflir. .., ... ıuu r-.ül ı~ a ey e • -J .. •• 

~ ikaı . k~ulları? iktehidıdınekma ~uındu.gist!'U semt~ı .. evkrılnt adlt kbat.. Bir gemi kafi.lesine dahil iki bü- neşriyat ve müsbet konferanslarla ten sonra Japonyanm muhtemel (Radyo ........ it) 
~ an oy eırı ~I arn-w .. ve rarı asyon koyu su a ın a U- yük ticaret vapwuna Magete'in tar halJamm w afetten pek.ala uzak. 

aerelerm tahri\ıatını onle- lunmak.tadfa kında bombalaT iMbeıt etmiftir. laştınıbiliri7..> [ r•• k • k • J 
ll'leGc için buradan ve civ:ır köyler Dün sa~ Sıika~ya nc?ri. suları J.kendenyeye twruz ur gramerı omısyonu 
~ bu mahallen• kafı derecede a. da 1.4-0 sant.ıme yukselm·ştır. Ne. Alman savaş tayya.relerind .. lgdırda mahsul bereketli -...~ ------;....-;..· -----...:.----~ 
'bele 'IÖn<leıilmiştir. h~ yülkselm~k~ devam ediyor. A. rekkeb mühim ~ir tetekküİ,n 6j; Jğchr 8 (A.A) - Burada buğ_ 
sa:llya llğrayıın bu köylerde in dapazarında Ç~rk. ~ıyu da taşmış, !e~llllJZ gecesi l~~nderiye deniz day haadıoa baıl~nmııtır. Bu yıl 
• il~ havvanc3 bir zav;iat yok kenar m.ahalle1erı, ıstasyonu, A . usaune taarruz etmıftır. Bir sabit rnmtakamızda buııday ve arpa 
~ de ll'ııaıh;.ılün ta.mame~ ma~ . dapazan istasyonunu sular bas - vinç ne çok mühim diğer liman te - rnahwlü pek bol olduiu gibi mik -
V-01duğu bi1 ..11: ·ım k~ anıştır. .isam "* ~e bulunan aakeroi tar itibarile de geçen aenekinden 
•~1.. ıA.nrı e .e ve zararın h d fi ı.. - L ı · L _ • fazl d ~ıtine al lm.aktcıdır Kese köyüne yiyerdt ve Slhhi .c e _er~ oomua ar ıaa~t etmıt • a ır. 

Y 
r-.w;;;;.j l:fl · ızeme ·..ı&...L. ·ı · · tir. Büyük yan&ınlar mutabedc e ===============ı===== 

.. aB'':""' . m n lrannzdll d&n do ma s--n mıftir. • dilmifür. • dutan umumt bnov')aıuın 39 7 nu 
bti'tıim şıddeule devam eylemiştir. A . l D M .. ..a bil" ___ ,_ b 1 maralı tebliğ.it 

mıra arlan tek -...,.. aa l ıne vuttU U an taarruz Kocaglinde de birçok • rar teşebbüslerinde dün hava muhare.. Ha~a -~şelikü.~~~~ Kıbnsta 
. Parıse gİUİ belcrinde ve deniz topçusu tarafın. Nikoeıa ~an ~unu bomba1:'<1ı-

yerlerı sular bastı dan 1 1 düpnan tayyareai düşürül 1 rnan _ederek hava lim~nının. tes~a.. 
Vichy 8 (A.A.) - Başvdcil mu müttür. 2 Alman tayyaresi kayıb tına ıaabetler kaydetmiflerdir. Uç 

lzmit (Hususi) - Perşembe gü_ avını amiral Darlan, Vlchy' den dır. - l bıyyare yerde tahrib ed~lmiı. bir -
bÜıı:deri>eri yağan şiddr•tE yağ • Parise har-'·ot tm~..h o;;........,.n dün gece b• Al 1 kaç .tayyare de hclsara ugrat1lmıcı 

OK e ~ .. r. -.r··- gar ı man. tır 
:udardan sonra lZ"nit havalisinde yanın muhtelif yerl~rine infilak ve ·Şimali Afrikada Tobruk cephe 

rçdk yer~_erde -~~- !b_~mları ol - Doktor Hafız Cama ~a~;m bo7a1~rı~·ı atmı~ır. Si ilvil ainde di!fmanın piyade kuvvetleri 
~- Kös,. lkoyıuınu sular bas • a aras.ın a 0 u er ve yara ~ ar ve tanklarle yarnıağa tetebbüs et-
~. Bu köye mücavir baz·· ko"y (Lolı:man Helı:im) vardw. Bılhann Kolonya ve Min - t•Y• t ı t · · ı d -..ı. ı L • " . d iak. h ıgı aarruz: ar a eŞKTUz e C'ITia ge. 
~e ~ sel tchhkesine maru7. bu- Di•anyolulMla 104 No. da laerırü• ~~ .. ~ ıua: 1 ma ;;!ıklerinde pek ri püskürtülmü~ür. 
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Tmt: grameriaia bideleriai tayin n teabit içia enoelki 8h Mu.. 
rif V ek.ilinin riy.eetinde bir toplantı yapılcfaiını yazmattık. R.-im -.. 
mM,on azumı çahprkea söatenne'bedlr. 

ka <lkırur mu?. di. Koritior; b:r çıçet bahçesi gibi --. Babam ... dedı.. .. SüphaneL noktayı söyie de ben de güleyJm 
- A.ilahaısmarladık... Cesare. lavanta kokuyordu... l.ab ... IW:ıııam ... Ta .kendısi'... bakalmı. Kah.. kah .. kah ne gültip 

1 • - -

1 ·-· - .' . ..-f".:cı <f'•("'".,''1.". 1 : '='-/ • ~-'.·.'.';1~\~~.\ırıe"'"'h~·!;'~, ~ .. 1 

1 -~·· 
U,. timi af buyurun ... Yann bu vakit * ~ bir karıt açık kaımı,tı. duıı.ııyonıun?. 

~ ~ ıHM ge.ne sizi buracıa g~rüro>~m, valide- Mahnwdpaşa c31nisi imamı Ha- Y8Vaf yavaf yanıma geldi... - Fardletlu hocam, dedim, sa.. 
l!I ft mı de tberaber getırecegun... frz Bekir efendi ülemadaa bir zat.. - Faıziletlü hocafendı hazret.. atiniz, <:üzdanımz yerinde mi ltt-

D•yor ... ve fır~ayıp gidiyor:.. tı. Balbuneş.ıhat.te de tetki'ki müeL leri.. ~· .KU6urumu al buyurun. fen balkar mısınız?. . ' 

F d k F 
·Bu anı ve gıul oyuna kımler lifat azasından olan bu zat benim Ben de .sızın evl8dınu: sayılırım... ıİmam· elini ti .... 4 

1 n 1 at m kuıbıın olmamıştır?... de p aamimi ahbabımdı. Benim babam da ülemadandi... • saa ~ gotur • a (Fı~ Fatma) ismini; ilk çık- Bir sabah erkence Malunudpa- Siai CÖJ'dÜm. Az daha .. ~Jımı rYY-ı tıtm- Evde kalm? gal~... ~ 
tığı gülidenberi i'şıtti~ halde; şa camisi avlusındaki o meşhur nat.acaıkıtan ... Nasıı düşüp bayıl. . yuk ... Faka~ ?elTllll camının 

_ • . beniı bi~ Karaköy puğaçacısında .kahvelere uğramıştım. İmam e- mıadım yarabbi' ... Zavallı babam saatıle ayar etmiştım. 
- 27 - furuyommuz.. Güzel, . bın'bd çı- soyup mvana ÇPVirmedi mi? fendi o4ıurmuş, tir~-aki kahvesi içi- on be9 gün evvel Manastırda öL Elini cüzdanına götürdü. Rengj 

l'ıtıdık Fatma, erkeklerden k~ çelk. ıkıdlrulu. bır kız gelıyor ... Ona * yudı. Yanına gittim. müştü. Y~rab~·i': . .in.cı%inalr çift _o.. sapsarı oldu: 
~ları.n inbkammı aldığına kanı.. baikma,ğıa bıle kıyam~ız." ~ ~ .. o. oyu1!!;1 o.ynadı~tan son. - Gel bakalım hooam... diye 1~ Sızı goru~e. ~hamı gor- - Cüzdan da yok ... Yandım ... 

·Benim tanıd ğım zaman on ye.. derece ~ ve c~. karşık1 ra bır gurı ona .r.;skı Zaptryede te.. beni kıarşıladı. ~ za.ımettim. Elınızı bır defa dedi Daiıa dün nrn.aş almıştım, 
~· on sekiz yaşında bir gençkız- m~ sızıe ~n derin bakıyor: sadöf et~m. Kori~~a Şefik P8: Bana da bir kahve ısmarladı. ~)'lii'n ... İ8t.er~niz hayatım si- Saat te, Jroroon da altındı. Acaba 
b "· Fevbıide denılecek şekiide Kal>ini'lldm: şayı ibeklryordu. G<iriince: O benı - Bu dördüncü kahvedir içiyo_ .zm oJswı ... dedi camide mi dü~rdüm. 
ll' esmer güzeü iıcl. İpekli elbi- - Bu mahpare acaba bana mı tarudı; ben onu tanıdım. 1"'akat öy. :rum ... dedi z.vaıiı k.ı-zcağız!... Şu ölüm _ Hayr d diln. 

~~leı- giyerdi. Son derece tık ge.. ~r?. le ani 00- surette göz gö.ı.e ve kar- _ Neden böyl _8 d' ha t.. var ım, yok mu! ... Ketıcede hep N 1d... e . 
- .. Di)'Ol'&Wluz. ıı..-....., 1diic k" . " .. . e aen ı z.re M.a - e O.ı. uya.? ... dıye heyecan.. 

· Görenlerın yııreğıni oynata.. . şı """"''!ıya ge. 1 yuzunu çevı.. leri ... Bu derece tiryaki mi oldu. ""'T·:· . . . la sordu. 
~ derecede sehhardr. İpekli ço.. Y_eriıidlen 'kal.kıyar, )llJllBJ.Za remedi .. saklanamadı... ., ded' Bir pen kw gibi yanıma geL • 
~laır .. mimmini a ak En moda gıelyiar.. Güldü: nuz... rm. . di. .. Ellerimden öptü. Ağzım açık -:- N~ olacak? ... Kerimei iU.t 
Wkq1l>in ... Çıçek ~ benZi- - Adlfed~iz beyefen~~ d~~ - N-.ılaımz.. diye elini u.. k - ~ayır .. _dedi. Mutadım bır kalmışb ... Bir ,ey söyleyemiyor. v:esımeruz h-~~fend~ ~i pede.. 
)en kQku)ar yor; cesaretimı af buyurun, çunkü 2Jliıtı!. ~ ~tır .•• Fakat bu sabah <Un. Kollarıma, boynuma sarıldı. ~e ~~!gı ıçın bu Dlpbelıe. 

O nıe mi ;~rdı? bissi'yat:ııma ve kalbime fU dakika- _ Çok iyiyim gü-r.ıelim; dedim; biıı- vak a,ya maru.~ ·~~l~. Ba~ Biıbç defa d.l sa.kalımdan öptü ... tın bır yadı~~ı olmak üzere aL 
o. eııkıelclcri fllflrluııı!. da h8ıkim değilim. m 1'mRlsınız?. .. . ~.rsem oldlı .. : ?<i~ ~veyı Sonra ~k!ldi.. mı.şlardll' ... Oyle ya? ... BridenbL 
~ne kestirdiği bir erkeğin Siz ~uz; pşınyorsu.. - l!a..?'atl.ı muıcadEı: .~dıya- k~ıeWi_ Hala kenc.Wme ge:.eme- . -. ~ede!'Sinie .hocafendi ... de. ~ ~ olın.a~. hem de o yapa 
~ taı'kıhr· onu tenha bic yere mız... rum ... dıyıe boynunu ıbi.iktü!. . dı. Sizi babam gıl>i her vakit ziya.. bir evl.ad sanıbı olmak aiç ma... 
~er; yahU<i' tesadüfen tenaa bir o devam ediyor: Bu gümel ve cazib k17Jda . öyle - Geçmiş oı.uıı ... Ne vak'a31 rete ~ğim... ~ olur mu hocam?... Ymm 
~ ielince: - Sizi kardeşi~ benzettim ... bir sihir ve füsun var ki msan bu?. Uçup gitti. gun evvel ben de öyle öp'.ildiim, 
.__ - Sızi i)len kardeşime benzet.. z.a.v.aııı ı:-r ay evvel, Par~~ öld~. söyliyeceği sö~. ~ı:ıyor: - Bir~ evvel; sabah na.mazın. Ben ~lmeğe başlam1ttım ... sevildm. .. Benim de ağzun iki 
;{11"· Aman yarabbi! ... İnsan çiılt ~~ .. ~lıe halkı ma~~ ıçıMe:yız. ..- ~u. ne mu.c~de;te_ 

1 
a~? ... dan ~den çı.kıyordum. Malum Ham ıBeikır efendi ~ııdı: ka~~ açık kalmış1tı ... ~akat; ~ 

..._ ~uş.. diye zavallı adamcağızın Sızı gönınCe onun dırı~ ~arşınıa Güızelsioıi.zJ... Şınnsınız.. Bır H- ya.. imamlar cemaatten sonra çı- - M&tımud elendı; bwıda «il. daikka sonra anladım kı kaz gabı 
"O!larnıe boynunu sarar; ppur geld~ni ~net.tın~:· Hıssıya~ıT?a heği son ?er~ ~'ud edecek~ kerlar ... Cemaat tamamile çık:nış l~ ne var?. soy~uıp soğana çıevrilmişirnı ... Be
~ öpüve~. haklın <Iegılı:'1: ~~~ade . edmız. ~de ca-ııibelısınız1... Evlensenız; ve dağılmıştı. Ben. de bizim kay- _ Hocam, dedıim. uçtu gitti de. ni dinlersen k:mseye bir şey SÔ'y-

) trtaeJk neye uğrad.ı,ğıru şaşırır. Bir lk.ardeş gıbı sızı opeceğim... bir yuva kw-sanız.... yum Ahmed efendıye bazı tembi. diniz de btr şarkı hatırıma geldi: 1e:me. cMalmuıdpaşa imamının ~ 
~at ibqyle razıb, schhar bir genç Diyor... . .. Güldü: hatta bu.kmdum. Camiden çıktını. Bir biübiile oldt!m müptela pna gelenler> oiye gazetelerin dl-
~ 1arafmdan öpfr!d'üğüne meın. IBu nime! h~rkese. nasıb ve mu- . - Ben; erke'klcr~~n k~~brm AvJuda benden ~a kimse yok. Uçtu da gı~ti gelmiyOT Mld! liaıe düşel19lll. iJtanLul halkı sana 
~ ... Kenclın~ geldıği vakit: Ba.. yesser olur mu?, O çı~k 'bo~unu- lıl'lt~ al~k ı~ tdünyaya tu. Tam çııka_rken; önüındEn b:T - Sana da bir şey sö)lenmez güler ... Sen haydı; iki tiryaki 
~ kı. saatle ciliJdanuı yerinıde ytL za sacılll)"or. ~.rt~k ~ı~etın.ze .. geldiği'me k&n.Um!. dedı. ~ ıg~ lmz geçti ... Üç beş adım attı. ki ıtirader; sen işiın alayında<ıın. kahvesi ısmarla da, elaleme kepa. 

EBıyor .. , Eğer biır defa opuldunuzse yalnız .Fazla konuşamadık:. Onu çagır- Birıdenlbfre clurdu. iBeın mütemadiyen gü1üyor. ze dtmıyalım; birbırimitzin derdi.. 
~ ~d6' Fatma, tam 30 sene bu- ~ız gitmiştir ... İki defa ö. dılar. -~ini uzattı ve gene o latü llti elini yüzüne .götün;~e«: dum: . " dine ymıalmı hoc~??. 
~ yapmadı... ~d\.i!J'lllrZ:Se saat tc hav~lanmıştır. ~-: .. . . - ~ yarabbı! ... SiiphaneL - :Na;_ bunda gülecek ne var?. İmamın a~zı ıkinci defa olarak 

~-:_ 'l'ürit hanımlarının kafes Sonra ... Çantasından ıpek men.. - Omrümün sonuna kadar sızı lal:ı ... dedi. İnsanlar çıft olmaz mı?. Biçare! bir karış a~ık kalmıştı!. 
~ oıduju w eevirde: Me dilini çık.arıyor. Göya yaşlı gözle. ezim erdin ezeceğim?. dedt. Peri Kadımn dur\liWlfl kıı Ge bak.. bir lozlll ~ bük:Ası hazın bir te- Jlahmud Saim Altıncfel • 

lir k*antacla Dir kenarda o.. riDi liJi,ror. Omda utlk bir Mki- P>i ~Uı.. Pafaııın oduına gir.- Um. .. Titriyeııeka Adlil defli mi?. Şu pltinecek <Aıbm ftl') 



8 Sayfa 

Napo yonun Moskova seferi 
(&ştarafı 2 nci sayfada) zı halleri., Napolyonun gı>zli poli-

dü!kalığını ılha'ic ettiği içın Çarın sinin dliatıni celbetrnekten hali 
kemı!ısine gli.ccnd.ğme inanmak !kalmadı. 
istemedığını, asıl ıntıldf mev - 1812 yılınurı Şubatında, Çerni. 
2uu olan mt..>selcniıı Polonya oldu- şefin evde bulunmadığı bır sırada, 
ğwı.u söyledi. Napolyonun .gızli polisi·, evin ~in. 

Sefule Napolyon arasaidaki gö_ de gizli bir arama yaptlı. Ayni za
ri.işme pek sınırli bır mahiyet al. manda, Rus :;efarethanesine men. 
dı. Napo~yon sözünün bir yerınde sufb ve hududu ıgeçınek üzere hu.. 
)'Uk:.ekı sesle: unan ıbir kıuryenın tlzeri de tnhar-

- Siz bizimle bir harb vukuun. ri edildi. Bu aramalar öyle müs.. 
da mfrtıtefı&.ler bulacağınızı mı bet bir takım neticeler verdi •ki, 
zannedıyorsunuz?. Fakat nerede Napo~nun gözdesi olan Ç...emi.. 
o müttefikler?. Kendısınden iıç şefin oasuslugu hak'kında Napol
yıüız ibu,n m.ifuslu Galiçyayı gıısbet. yonun en ufak bir şüpMsi bile 
tiğin.iz Nvusturya mı?. Yoksa kalmadı. Faka~ Rusya ile kat'i su. 
müıttef&i. Al~and'dn kendisin. rette :h.artbe karar vermiş olan Na. 
den Belıo5tok ha.valisini koparıp pofyon, bu kış kıyamette Alek.. 
akbğr Prusya mı? Yoksa, kendi. sandır la ml.inasebetinı hiçbir su -
shıden ıFionlandiyayı alnıak sureti. retle 'kesmek arzusunda değildi. 
le, ona ölü:.~. darbesi vurduğunuz .Napolyon daha 3-4. ay sabretmek 
İsveç mi?. İşte sizrlcn zarar gören medburiyetinde i<li. 
Wtün bu milletlC'l" benim tabii Bu gizli ve naz.ik, fakat mahi. 
müttefikimdir. für harb vukuun- ~ti itibarile pek korkunç olan a. 
da bü'lıÜn Avrupa size karşı sefer- ramadan so:ı:-a, Cemi.şef, Fransa
ber olacaktır.:. da da'ha fazla kalmak istemedi. 

.Napc1ljyonla bu konuşmasından Tuileries sarayın!! giderek resmen 
sonra Paristc Kurakine karşı is. veda ettikten .sonra Rusyaya ıha.. 
ti!h'fafla mua.-nele etmcğe ba.şla_ re'ket etti. Paristen hareketinden 
dblar. önce de, Napolyon polisinin bil-* j1Ük lbir merakla öğrenmek istedi. 

1812 yılından itibaren gerek ği birkaç meseleye cevab vereb!... 
Napolyonun gerekse Rus Çarı A- lecek mahiyette olan ibütün veai
Ie.:c ... ndnn, ynkınd ı aralarında 'kalan yaıktı. Malum olduğu ıüze. 
lbir lhal'b patlıyacağından en ufak re, Napolyonurı gizli pol~i, ÇernL 
~pook!ri uile yoktu. Bu sırada şefin evhıde yaptığı gizli arama 
Par:ate. meydana çıkan bir casus.. neticesinde, ihanet hadisesini tes
lu'k !hadisesi, Fransızlarla Ruslar bit etm~, fevkalfid~ gizli ınahiyet
arasmdaık.i ınünasebetlerı büsbü. te <bazı ves_ikalar ele fteçırrniş, fa. 
tün .gergiınlt.-ştk'Cii. kat bu vesıkaları Çernişefe temin 

&us ftı.ükılmeti Nap 1iyonun bü- eden zatı bır tÜ'rlü kcşfetn;ıeğe 
ıyıi.i!k ordusu hakkında birçok şey. muvaffak olamamıştı. 
ler ihneklc beraber bu bilgisi ge- Fa'kaıt bir tesadüf, bu muamma
ne n.dksan sayılabiHn:ii. Binaena- yı 1C!a !halletti. Fransaoon ayrılmak 
aeytı Rus Çarlığı, Napolyonıun or. husuıstmda istical gösteren ÇernL 
dusu ha'kkında daha fazla ımalu- şef, e~n çıkarken yerdeki halı.. 
mat e.l:ınak için, ba:zı tesadüfler. larm kaldırılınasınt ~mretmeği u. 
den isti:fade ederek Pariste müthim mrtmuştu. Çernişef ıi'rarn;adan ha. 
bir casu.s1u'k şebekesi vücuda ge. r&ıet der etme?., Fransız gizli po
tirdi. lisi tekrar miralayın evini bastı. 

Bu casuslu'k şebekesinin orga. Şömine oiivarındaki halılardan bi
nizat6ru ve rurhu, Alek.sandr İva- dniın a!tın.daw nasıLc;a oraya sak
noviç Çerruşef isminde ve 28 ya.. lanmış ve unutuıı;ıuş, Mişelin el 
Şl!nda ~nç bir Rus miralayı idi. yazısile yazılmış bır mektubu bu. 

Sonraları Rus Çarı Nikola r. Iundu. 
zamanın-da harbiye nazırlığı yap. .Mi:şel derhal tevkif edilerek 
mıış olan Aleksandr İvanoviç Çer- ma!h'kemey~ scv'kolundu. Muhake
n f, o zaman ar yeni yeni sivrıL me neticcsina" idama mahkum :
meğe başlamış genç bir zabitti, A. mildi ve 2 Mayıs 1812 yılında gı-
1. Çernişef zekası ve kabiliyeti sa- yotınle kafası kesild!. 
yeısrnde, saraya intisab etmiş, Ca- Mi.şcl ve Mışelle beraber tcvkıf 
r.m yaıven olm~ ve 28 yaş nda cdılen daha iki arkadaşının rnuha. 
olmasına rağmen albaylığa kadar kemesi, bililtizam aleni yapıldı: 
ylikcehnişti. Napolyonun maksadı, Fransız nı..iL 

A. İ. Çernişef Paristeki Rus se- letini, harbi arzu edenin kendısi 
faretıhanesine memurıyetle gönde- olmayıp Rus Çarı olduğunu isbat 
rıldi ve birkaç defa Çar Alek. etmekti. 
san<lrdan Napolyona ve N1po.) on iBu suretle Rus Çarının elinue 
dan Aleksandra me'ktub götürüp aıncak 1812 yllı Şubatına kadarki 
getirdi. Çernişef, zckasile, hazır ce Fransı~ ordusunur: vaziyet1ni bit 
ıva'bhlığilıe, nezakctil~ı bılhassa cfirir malUmat mevcuddu. Vakıa 
Napolyonun pek sevdiği askerlik ara'd:.ın d6rt ay geçmişti. Fakat bu 
b:t'h slerınd~ı vuku.file kenJını dört aıy evveline aid malUmat, ıher 
pek çabuk Napol)una sevJircb. tıalde o 'kadar eski malı'.lmat tc-

Genç, fevkalade güzel, ıki yü"l- F ldki edilemezdi. 
lü, hile'.k:ar, menfaatperest ve kur- Mevdana çııkan hu casusluk ha-
naz bir ııcl'am olan Çernışef, tam ciiscsi Napolyonu fena halde sinir 
saraıy entnkaları için yaralılın.ş lend 'r:mi.şti Fransız hariciye na
bir adamdı. İşte Ç'ernişef bu ahla- zm Herzog Ra.~sano, 1812 yılı 3 
kı sayesinde, tab'an birbirine hiç Martırıda Rusların Paris sefiri 1 
benııemiyen, hatta birbırin:n ta- Prens Kurak:nc çdk acı bir mek
ban tabana zıddı olan Çar Alek- tulb gönderdi. Bu me'ktuhda şöyle 
6andr, Napolyon ve Çar Nikola denilmE'kıbe idi: 
I. i:n kalıblerini fethetmeğe ve iti. cG:raJ: Çernişefin !hareketi, Sa 
madlarmı kazanmağa muvaffak Majesteyi fena ha1'd:e müteessir 
olmuştu. etti. İmparator, kendisınin h ususi 

Napoly~nun Çemişefe göster. surette iltifatına mazhar olan, 
di[,IJ sevgi ve iltifatla!", ona Pari- memleket.ınıizc siyasi bir mümes. 
Bin bü1iin salonlarını açtı. Çerni. sil olarak de~l de doğrudan Joğ. 
şef, 1811 yılının başlangıcında, ruya Çann bir mümessil, sı(atile 
Napolyon ordularının erkanı har- gelen ve bundan ötürü de azami 
biycsinde ça11şan, ve bir hayli za. itimada nail olan bir zatın, insan. 
madaılberi R.us sefaretilc müna- lır arasında en kutsi rabıt:ılara bu 
OOöeti bulunan Mişel isrr.:nde bir ikadar şiddetı: bir darbe vurabi!e. 
Fransız zabitile tanıştı ve dostluk ceğine adeta inanmak bile ıstc
peyda etti. li'ransız harbive nazırı. mivor. /İmparator, itimada layık 
lhcr ayın 1 inde ve 15 inde Napol: şa~·yctler namı altl'tl<la. kenıdi 
yona, Frans·z ordusunur. umumı iharim:Oe casusla~ sakulduğunu 
ıva:ziyeti hakkında bir rapor ver. ıı(rm~-Ot<'f'l \f')k şi'kfrvetçi<lir. Hem 
mekle mükellefti. Nazır bu rapo- bu hadise, iki de\•let arasında 
runda, ordu.ya taalluku olan en n(lrmal mi.innsebetlerin cE:'rcyan 
lince teferruattan: Orriunun ku- ettiği bir zamanda vukua gelmek. 
manda hcyetinde'k değişjjdikler · tedir.> 
den ordun1ın adr>di kuvvC'tin '1en, F ırnt gar'bdir ki Nnpolyonun 
yeni taıyinlerden ilh .. . bahseder- bu samimi sinırl"nışı esn;ısmda, 
di. ~ne buna b nzcr bir ~adise de 

!İşte lbu raporlar birkaç saat L Rusyada cerP.van ediyordu. Yani, 
çrn Mışelin elınE' geçer<Ii. Mişel aıyni sakilde. Fusvada da mikturı 
dert~l 'bunların birer suretini çı- bir ıhavl'ıye varmaktıı ohm Fransrı 
karara'.k muayyen bır para rr.uka. casuslarndan bir kısmı m€'ydana 
ibilınde Çernişefe s:ıtardı. Çerni. çı'km .ş bulunuyordu, 
ş.?flc 'Mıi:;:el arasmdakı bu munase. ( ll ,.kası ı·ar) 
llx>t. 181L yılmın İk'ncikanunun. -------------
dan 1812 yılının Şubatma kadur, B:r odun muhtekiri yakalandı 
yani tdk:ı-Lbcn bir yıldan fazla bir y "k d d ı k n..JU • . em apı a o uncu u yapan 
mu.uuetle, hadıscsız olarak devam 5 .. 1 d nd b' · M'. k ' . u eyınan a ı o. ırı, ura bCJe 
cttı. . t' . Komisyonunun te hit etmiş olduğu 

F,~m't Çernı~fm bü~.u~ ku~-\ fiııt laroao çok fuzlaya odun satar. 
n3'7. ıgına ve M şclın b'l;tun ih.tı..ı 'ken yakalanmış, müddeiumumiliğe 
yatlllığına rağmen, Çermşclin bn- vcri~T. 

SON POSTA 

T0RK Tf CAR[T 9ANl<ASI A.~ 
l(UPONLU VAD~Lf Mf;VDUAT 

PARAN 1 BURADA -:(LE 
~ıılı~ ~ 

, 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
1turuıuo \arilıJ : 1888 

100.000.000 Tü .. k Lirası 
OUbt ft ajana adedi: HS 

8INl w tieart bel' DeTi bank& mnameJeJ,WI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liRA iKRAMiYE VERiYOil 

Zirut Bankasında kumb&ı'U ft Dıb&nns tuarnal he:sablannda 
ena.s 60 lira&ı bulunanlara •.Dede t defa oe\'U~~ kur'a ile aNs • 
da&. pl~ ıöre l.kr'amiye datıtııaca.kıır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 

" 
" 
" 
" 

1,000 Lirahk 4,000 
500 " 2,000 
250 " 1,00() 
100 " 4,000 
50 " 5,0DO 
40 " 4,800 

Lira 

" 
" 
" • 
" \20 " 

\60 " 20 " 3,200 " 
Oikka\: H~blanl\daki paralar Dil' eene !Cinde llO liradan &f&il 

diifm.iyenleıre ik:ram.l;)'e ~ıktliı \akelirde .. ıo fulaaile 'f8l'ilecek1ıir. 
Kur'alar aenede • defa, 11 Mart, 11 Ha~a.n. 11 K710J. 11 Birin

ci Kt.nun tariblerinde çekaecek\r. 

Karabük devlet orma~ işletmesi revir 
amirliğinden 

ı _ K arabük revir fUnlrliğınln Safranbolu bö1getıin:n SeJeıvat yokuışu, 
Büyükdıkmen, TWJdıkmen, Ilmdı..r sırtı ve yama. aıitası ormanlnnndaki 
damgalı 4000 metre mlkii.b meşe, kayın ve gürgen maden dırekkrlntn 
ovncuma mevldinden bllıtıbar Ulupmar mevkliue kadar şose güzergAhın
dakl rampalara nakli, ve verllen olçuye gôre tonU'Uklama ve ı.st.! işi açık 
eksiltme suretlle salılığa koııulmul}tur. 

2 _ Bu i.ş lçın direklerin beher metre m.kü.bma yedi lira m uhammen 
bedel tak.dır edllmiştil". 

3 _ işbu direklerin sat.ışına aid şartnameyı Ankarada Orma~ Umum 
Müdurlüğü, İstanbul Çevlrge Müdiirluğıle Karabük Devlet Orman ~!etmesi 
Revır Amırlığinde görülebilir. 

4 _ İsteklilerin eksiltme gilnü cian 15.7.94ı tarihine rastlıyan Salı gii. 
nü saat 14 de % 7,5 ııisbetınde muvakkat teminat nkccslni Mm~en Kara. 
buk Dôvlet OrınR.rı İşl.etmcs;nin Safranbolu bölgesinde Revir Amırı Ri. 
yasetınde teşekkül edecek kom!syon:ı muracaa.tlan. (5461) 

Keskin, Kırıkkale nakliyat iş birliğinden 
Birllğımiz için ikı.şer tonluk asgari zo şer 'k".şillk üç aded kamyon veya 

otobüs alınacaktır. Elyevm yedınde kamyon ve otobüsleri bulunan şir. 

keUer, ajantalar ve eşhasın ctomoblllerınln m:ırkasını, mode!lııf, fıs.tını 

blldlrLr resmi b.r beyanname ile 21.7.941 tıarihlne ltaıda.r Keskin nakliyat 
iŞ biTllğt re~liğtne !.ılüracaatta. bulunmaları Uft.n olunur. (5533> 

............................................................... ·-····-·--···-···· .. ·---···--·-
Son Posta Matbaası : Netriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç. 

SAHİBLERİ: S. Rııgıp EMEÇ, A . Ekrem UŞAKLIGIJ .. 

Temmuz 9 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Bu yemekten IOnl'll ıünde trç dt'fa m1111tazaman 

dişlerlnbl hrçalayuıız. 

Devlet Demiryolları iş letme U. M. den: 

D. l.>. Yolları 4 İşletme Müdurlüğünden 
İ.şlet.memiz ihtiyacı için ocak kil.ometrelerı ve miktarları ile muham.. 

men bedelleri ve muvakkat teminat mıktarları ve munaknsa ta.rlhleri a. 
şağıda gösterilmiş olan balast i~eri alYfı ayrı olnra.k tesbıt edilen muh 
teut tarihle~ ve .>aa.t 15 de Kcıyserlde 4 üncu lşlet.me merıtCı:•nde kapa 
zarf usullle münakasaya konmuş.tur. 

Bu işe glrmek iSteyenlerin teminatlarını ve kanunun tayın ettiğı vesL 
kalar!a teklif mektublarını munakasa günü ımuayye11 olan saatten bir sad 
evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edılmcz. 

Bu işe nfd mukavele şartname proieleri 4 İşletme 
Haydarpaşa, Anlrnra, Sıvas, Samsun gar şefliklerinden 
vcrıUr. 

Müdürlüğünden. 

parasız olarak 

Balast ocağı 
kılometresı Şubesi 

483 + 000 D 

233 + 000 • 
238 + 000 • 
361 + 000 » 

369 + 000 • 

214 + 600 il> 

204 + 000 • 
165 + 850 • 

156 - 159 • 
135 - 136 • 
125 + ()()() • 

41 

124 + 300 • 43 
132 + 600 • 
95+96 • 
64ı + ()()() • 
58- 60. 
:M - 1/7 • 
5 - 6 • sakil 
s+ooo •• 

10 - 15 D I 

634 + 000 , « 
644 + ()()() • 

M:k:tnrı 

M3 
5000 

3000 
2000 

1500 
1500 

8000 
700 
6-00 

1000 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
200() 
2000 
2000 
2000 
2000 

193oft' 
2000 
3000 

Muhammen 
bedell 

L 

6250 

3600 
2400 
1800 
1800 

0000 
910 
700 

1600 

1300 
1400 
1300 
1400 
1300 
1300 
1200 
3'200 
2800 
:tJOO 
3200 
2800 

rı7690 
2400 
3000 

Mııvakk:nt 

teminat 
L 

468.75 

720.00 

2076.75 

45000 

Münakaaa 
tarihi 

25 7 941 

28/'7/941 

30(1/941 

5000 0000 
sı2 + 600 • 
825 + 000 • 

852 + 600 1) 

864 + 800 • 
894 + 900 • 

45 

ıooo 
1000 
lOOO 
2000 
3000 

.8000 

1300 
1200 
1000 
2600 
4200 

105()0 

'i57.50 31/7/ffl. 

~J· 

** Muhammen bedeli 7000 tyedi bin sekiz yüz) lira olan 2Z kalem öl~ 
aletlert 19/Ağustos/1941 Salı günü sa.at 15,15 de kapalı zarf usullle An
karoda idare bmasında sa.tın a1macaktır. 

Bu iŞe girmek istiyenlerin 585 \beş yüz seksen beş) liralık m~ 
teminatla kanunun tayin ettiği "Vesikaları ve tekllflerlni ay.ni gün su' 
14,15 e kadar Koanisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler para.sız ohı.rak Ankarada Malzeme dairesinden Haydar ., 

paşada Tesellüm ve Sevk Şe!liğinden daiıtılaca.ktır. CM02J 

ASI 
Küçük tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 

K~de<er: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 ~ 3 İklnciteşrin 
tnrihlerinı1e yapılır, 

19 • 
ı 

ı aded 2oo:ı liralık - 2000.- llrn 
3 D 1000 » - 3000.- t 

2 , 750 • - 1500.- , 

8 e.ded 
35 » 
80 » 

300 • 

250 liralık - 2000.- !iı11 
100 ı. - 3500.- ' 

50 • - 400<ı.- , 
- 6000 - ' 


